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Шегда А.В. Стратегії створення конкурентних переваг

СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
Розгляд питання щодо створення конкурентних переваг розпочнемо з
трактування таких понять як конкуренція та конкурентоспроможність. В
існуючому різноманітті трактувань поняття «конкуренція» важливо відрізняти
її зміст, характеристики, форми прояву та неоднозначні наслідки для суб’єктів
господарювання. З загальної точки зору конкуренція є суспільними
відносинами між суб’єктами господарювання з приводу реалізації своїх
економічних інтересів на певному ринку або його сегменті. Конкуренція
виступає ринковим механізмом перерозподілу обмежених ресурсів серед
господарюючих суб’єктів залежно від ефективності їх використання
конкретним виробником товарів і послуг.
Зазвичай під конкурентними перевагами розуміються характеристики
товарів і послуг які відсутні або гірші в конкурентів. Поняття конкурентні
переваги увійшло в науковий оббіг з часів класичної політичної економії. В
основі формування абсолютних і відносних переваг розглядалися витрати
конкретного виробника.
Зв'язок
між
конкуренцією,
конкурентними
перевагами,
конкурентоспроможністю полягає в тому, що конкурентні переваги є
факторами, які визначають рівень конкурентоспроможності суб’єкта
господарювання на конкретному ринку. Конкуренція ґрунтується на
конкурентних перевагах. Конкурентоспроможність суб’єкта господарювання –
це результат його діяльності з реалізації наявних конкурентних переваг.
Якщо немає конкурентів, тоді немає потреби в стратегії. Якщо
«конкурентоспроможність» відносна категорія, тоді мета стратегії відносно
конкурентів – її забезпечити за допомогою реалізації створених конкурентних
переваг. Сенс ділової стратегії створити реальну конкурентну перевагу.
Виникає прагматичне питання яким чином можна досягти стратегічної
конкурентної переваги. Як засвідчує досвід тут є декілька головних шляхів. [1,
с. 39-42]
По-перше, компанія може перерозподілити наявні ресурси враховуючи
ключові фактори успіху (КФУ). Для цього необхідно визначити ключові
фактори успіху, а потім сконцентрувати ресурси в конкретній галузі, де
компанія бачить можливості досягти найбільшої переваги над конкурентами.
Цей шлях ще називають «стратегією КФУ».
По-друге, якщо компанія не має вихідних переваг перед своїми
конкурентами, в деяких випадках можна добитися відносної переваги
використовуючи будь-які відмінності в технології, мережі збуту, структурі
активів компанії тощо, та її конкурентів. Цей шлях називають «стратегією
відносної переваги».
По-третє, якщо головний конкурент займає міцні позиції в галузі,
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потіснити його буває важко. Єдиний вихід в такій ситуації – це нестандартна
стратегія спрямована на підрив КФУ, на яких ґрунтується перевага конкурента.
Відправна точка такої стратегії зруйнувати статус-кво на ринку галузі і
створити нову конкурентну перевагу. Цей шлях отримав назву «стратегія
агресивних ініціатив».
По- четверте, в умовах жорсткої конкуренції всередині галузі успіху
можна досягти шляхом створення нових ринків або продуктів Цей шлях
називають «стратегія стратегічних ступенів свободи». Мета цих стратегій
створення конкурентних переваг, а саме створити таку конкурентну ситуацію
на ринку, в якій компанія може отримати перевагу за допомогою дій, які
конкурентам буде складно здійснити або нейтралізувати.
Вирішення завдання створення конкурентних переваг підприємства
передбачає успішну реалізацію його стратегії або стратегій за допомогою
забезпечення функціональних та виробничих підрозділів персоналом, який
володіє навичками, технічними знаннями, здібностями, необхідними для
забезпечення йому конкурентної переваги при здійсненні одного або більше
інтегрованих видів діяльності.
Коли важко або неможливо перевершити конкурентів за рахунок кращої
стратегії, тоді шлях до лідерства в галузі полягає в кращій її реалізації.
Перевага в реалізації стратегії необхідна у тих випадках, коли конкуренти
мають дуже подібні стратегії і готові копіювати стратегічні маневри один в
одного. Створення головних конкурентних переваг і організаційних
можливостей, яким конкурент не зможе нічого протистояти – один з найкращих
шляхів до успіху. Головні конкурентні переваги можуть бути досягнуті в будьяких сферах діяльності і бути представлені у різних формах, зокрема: більший
досвід у розвитку продукції, кращі виробничі ноу-хау, здатність швидко
реагувати на зміни вимог клієнтів, великий досвід маркетингової діяльності й
володіння мистецтвом продажів, тощо.
Створення та посилення головних конкурентних переваг, які є результатом
вдалого поєднання майстерності, досвіду, навичків в різноманітних сферах
діяльності фірми, передбачає постійне вдосконалення керівної діяльності в
сфері мистецтва управління, накопичення знань і розвитку інтелекту,
координації й розподілу зусиль різних дільниць і підрозділів у кожній ланці
ланцюжка цінностей.
Головні конкурентні переваги не виникають і не отримають розвитку,
якщо вище керівництво не приділяє процесу їх створення особливої та
усвідомленої уваги. Орієнтація, в першу чергу, на внутрішні інтелектуальні
ресурси – знання і мистецтво, а не матеріальні і не на ринкову позицію –
найкращий підхід до стратегічного управління організацією. Кваліфікований
персонал, культурні традиції, співробітництво і розподіл обов‘язків, мотивація,
делегування повноважень, своєчасне прийняття та виконання рішень, а не
великі поточні бюджети, є, як правило, основою загального успіху. Підготовка і
перепідготовка персоналу особливо важлива, коли організації переходять до
8

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

реалізації стратегії, яка потребує інших навичок, управлінських підходів і
методів. Навчання також є стратегічно важливим елементом в умовах, коли
конкурентні переваги створюються на основі майстерності і навичок персоналу.
Це стосується, в першу чергу, тих видів діяльності, де технічні нововведення
настільки динамічні, що фірма втрачає здатність до успішної конкуренції, якщо
її навіть кваліфікований персонал своєчасно не проходить перепідготовки.
Процес навчання потребує відповідного своєчасного фінансування та
ефективних програм навчання. Якщо стратегія потребує від персоналу нових
навичків або знань, відмінних від тих, якими володіє персонал, тоді навчання
повинне бути включене в число головних пунктів плану дій з виконання, а
відтак і реалізації стратегії.
Природно виникає питання яка причина що ми не виконуємо того чого
хочемо, бажаємо, плануємо? По-іншому, від чого залежить не виконання того
чого ми хочемо (плануємо) досягти, в даному випадку реалізації стратегії.
Причини тут можуть бути найрізноманітніші, про що свідчать літературні
джерела, зокрема [1, с.68]. В практиці часто буває так, якщо більш напруженою
стає ситуація і чим більш необхідне широке, стратегічне мислення та бачення,
тим більш загрозливо звужується поле зору деяких керівників. Це особливо
характерно для керівників, які захоплені ідеєю перемогти терміново і все
розглядають з позиції перемоги або поразки. Знаходячись в такому
психологічному стані вони не здатні побачити простір для маневрів який
відкривається в дійсності. Але якщо вони спробують переключитися з режиму
«успіх за будь-яку ціну» на режим «уникнути гіршого» вони відразу можуть
побачити багато прийнятних варіантів. Інколи керівництво просто перестає
бачити розумні варіанти дій, які ще є, а вперто йде, під впливом тунельного
бачення по шляху до руйнації.
Як засвідчують літературні джерела, до основних причин не виконання
стратегії безпосередньо пов’язаних з діями керівного складу підприємства
відносяться наступні. [2.с.15-30].
Перша причина – це невміння забезпечити підтримку з боку персоналу.
Якщо люди не сприймають і не підтримують розроблену стратегію, вони
скоріш всього не додають достатньо зусиль для його успішного виконання.
Для забезпечення підтримки персоналу, керівництво повинне створити
таку корпоративну культуру і цінності, які сприяли б формування стратегічного
бачення, та слугували вибору поведінки співробітників і рішень які вони
приймають.
Керівники
повинні
надавати
можливість
підлеглим
висловлюватися щодо їх готовності приймати активну участь в реалізації
стратегії.
Якщо не звертати уваги на їхні думки, на можливі конфлікти та не
прикладати зусиль для їх розв’язання тоді можна отримати неадекватні реалії
стратегії, виконати яку неможливо. Подібна ситуація веде до стратегічної
невідповідності.
Друга причина – невміння донести суть стратегії до інших. Так, як лінійні
9

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(операційні) менеджери зі своєю командою безпосередньо займаються
виконанням стратегії, тому вони повинні достеменно знати яким чином
стратегія відобразиться на них самих.
За дослідженнями менше 5 % звичайних службовців розуміють стратегію
своєї компанії. Не маючи чіткого уявлення про стратегію і напрямок руху
компанії вони, скоріше всього, не зможуть повною мірою діяти на користь
ефективної реалізації корпоративного плану.
Знання стратегії знаходить свій прояв в усіх процесах управління.
Розробляючи бюджети співробітники повинні знати тактичні плани, цілі та
задачі, що їх безпосередньо торкаються, для того, щоб відповідно змінювати
власну поведінку.
Упродовж певного часу співробітники компанії повинні мати можливість
оцінити, наскільки успішно вони виконують тактичні задачі і як далеко вони
просунулися в досягненні стратегічних цілей. Співробітникам необхідно знати,
коли здійснюваних ними дій буде недостатньо для досягнення необхідних
результатів в контексті досягнення стратегічних цілей для того щоб вони
завчасно могли здійснити необхідні заходи із приведення тактичного плану до
мети. Невміння донести до інших суть стратегії, а також міру і якість її
виконання веде до стратегічної невідповідності дій організації і зовнішнім
середовищем.
Третя причина, пов’язана з невмінням діяти згідно плану.
Багато організацій приймають рішення реагуючи на те, що відбувається в
їх середовищі, а не дотримуючись стратегії. Причиною такої ситуації може
бути звичка звітувати про поточні результати, ґрунтуючись не на
стратегічному, або тактичному, а скоріше на виключно фінансовому підході до
оцінки діяльності організації, наприклад на бухгалтерській звітності. Внаслідок
чого, операційні менеджери зосереджуються на фінансових показниках, які не
мають безпосередньо відношення до окремих стратегічних дій, що є складовою
частиною плану. У такому випадку, прийняття рішень здійснюється виходячи з
бухгалтерської звітності, а не з коригованих планів дій, які по суті не
враховуються. Не можна забувати, що тактичні ключові показники
ефективності є сполучною ланкою між поточними діями та існуючим
стратегічним планом розвитку організації.
Четверта причина пов'язана з невмінням адаптуватися до змін.
Враховуючи той факт, що сучасне бізнес-середовище постійно змінюється,
стратегічні плани розробляються з врахуванням припущень щодо росту ринку,
дій конкурентів тощо.
Якщо характер та суть припущень зміниться, стратегічний план навряд чи
може бути виповненим точно. Отже дотримуватися плану, базові припущення
якого змінились, немає рації. Якщо не здійснити відповідного корегування,
відповідно змін, що відбулися в реальній практиці, може привести до
стратегічної невідповідності і навіть краху компанії.
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КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Забезпечення процесу ефективної євроінтеграції вітчизняної системи
корпоративного управління та корпоративних відносин потребує вирішення
додаткових проблем. Зокрема, підвищення інтересу зарубіжних інвесторів, як
портфельних, стратегічних так і інституціональних, до цінних паперів
вітчизняних емітентів. В основу цього слід покласти розвиток та адаптацію усіх
елементів корпоративного управління до практики функціонування провідних
успішних європейських публічних акціонерних компаній.
Існуюча в Україні практика масового порушення прав міноритарних, а в
останні роки також і мажоритарних акціонерів в ході проведення загальних
зборів акціонерів, додаткової емісії акцій з метою розмивання статутного
капіталу, порушення корпоративних угод у процесах злиття та поглинання та
корпоративної реструктуризації повинна бути заборонена на теренах України.
Адже це практично в останні роки зупинило інвестиційний процес зростання
акціонерного капіталу, особливо держави. Цьому може сприяти прийняття на
законодавчому рівні Кодексу корпоративного управління, який би був повністю
адаптований до кращої європейської ділової корпоративної практики. До речі
це й підтверджується й впровадженням в останній період відповідних кодексів
у багатьох європейських країнах, при розробці яких використовуються або
враховуються принципи корпоративного управління ОЕСР.
У першу чергу, зазначений документ, на наш погляд, повинен врегулювати
в Україні відповідно до європейських стандартів наступні питання:
- взаємовідносини між акціонерними товариства та регулятором;
- взаємовідносини між акціонерами, найманим менеджментом та
внутрішніми і зовнішніми заінтересованими особами (стейкхолдерами);
- формування в Україні на основі чітких критеріїв повноцінного інституту
незалежних директорів у складі наглядових рад;
- формування інституту корпоративного секретаря у великих публічних
акціонерних товариствах;
- введення у вітчизняну практику корпоративного управління
обов’язкової участі представників трудового колективу до складу наглядових
рад залежно від чисельності трудового колективу підприємств та визначення
рівня КСВ;
- введення незалежного рейтингування (за розробленою методологію, яку
схвалять представники незалежних професійних асоціацій та незалежних
експертів фондового ринку) якості та рівня корпоративного управління для
акціонерних товариств, особливо акціонерних компаній державного
корпоративного сектора та товариств, які перебувають у власності
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територіальних громад. Поширити інститути незалежного оцінювання вартості
акцій та їх інвестиційної привабливості;
- введення прозорості у вирішенні корпоративних господарських
конфліктів, адже вони позначаються на усіх акціонерах усіх компаній;
- захист акціонерів у процесі корпоративної реструктуризації та реалізації
дивідендної політики;
- формування ефективної системи управління корпоративними правами та
ризиками;
- формування системи запобігання масового поширення асиметричності
інформації про економічний стан акціонерних компаній;
- формування прозорої системи винагород та стимулювання (особливо
державного корпоративного сектора) для членів органів управління
акціонерних компаній.
При цьому, як показують чисельні наукові дослідження, слід керуватись
наступним принципом: «корпоративне управління – головний інструмент
забезпечення сталого розвитку компаній та формування розвитку соціально
відповідального бізнесу в Україні». Це дасть змогу уже в найближчий час
значно підвищити корпоративну репутацію, корпоративну культуру та
інвестиційну привабливість вітчизняних компаній.
Наступним ефективним кроком у розвитку вітчизняної системи
корпоративного управління є необхідність нових наукових досліджень та
методичних рекомендацій щодо формування корпоративних стратегій та
конкурентних переваг для компаній різних секторів та галузей економіки, які
мають відмінні стартові позиції в умовах євроінтеграції. Цьому може сприяти
створення незалежної Експертної ради з корпоративного управління при уряді
України. Оскільки в умовах ринкової невизначеності та глобалізації постійно
існують і будуть існувати у майбутньому ризики впливу на ринкову
капіталізацію компаній будь-яких секторів економіки. Важливо також
підкреслити, що на відміну від європейських публічних компаній, в Україні
практично мало компаній використовують та дотримуються власних кодексів
корпоративного управління та корпоративної поведінки.
Світова практика засвідчує, що головним критерієм оцінювання
ефективності корпоративного управління у країнах з ринковою економікою є
зростання акціонерного капіталу в довгостроковій перспективі. При цьому в
основі оцінювання сталого розвитку акціонерних компаній покладена
інтегральна оцінка економічної, соціальної та екологічної ефективності.
Забезпечення даного рівня ефективності можливо лише за рахунок формування
корпоративної соціальної відповідальності.
В умовах невпинного зростання ролі інформаційно-комунікаційної мережі
«Інтернет» необхідно розвивати також нові шляхи комунікацій між
акціонерами, інвесторами, регуляторами тощо. Це сприятиме підвищенню
транспарентності системи корпоративного управління.
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Важливо забезпечити також ефективність наглядових рад акціонерних
товариств. Багато в чому, вона залежить від дієвої системи винагород членам
наглядових рад. Наприклад, у Німецькому кодексі корпоративного управління,
передбачено, що винагорода членам наглядових рад встановлюється рішенням
загальних зборів акціонерів з урахуванням не лише сфери відповідальності, а
також економічного стану і рентабельності роботи підприємств. При цьому
суми винагород членам наглядових рад публікуються у річних звітах емітентів.
Необхідно також забезпечити відповідно до європейських стандартів
підготовку фахівців з корпоративного управління, а тому підвищити рівень
викладання курсу «Корпоративне управління», який сьогодні практично
представлений у всіх провідних університетах, бізнес-школах світу. Слід
розуміти, що корпоративне управління займає особливу позицію в управлінні
(циклі менеджменту), що дозволяє його ідентифікувати як окремий вид
управління компанією, який має перетин із іншими, але беззаперечно займає
свою унікальну нішу. Сучасні тенденції удосконалення інструментарію
викладання даного курсу ґрунтується на використанні концепцій та методів
«ітеративного моделювання», в основі якого лежить концепція вибору,
циклічності та врахування інтересів заінтересованих осіб. Корпоративне
управління, як наука, теорія, дисципліна має нині достатньо обґрунтований
понятійний та економіко-математичний апарат, аксіоматичну базу (принципи),
а також чітко формалізовані закономірності. Тому майбутні фахівці з
корпоративного управління повинні оволодіти новими соціальними нормами та
цінностями, в першу чергу щодо комунікацій акціонерних товариств із
акціонерами та заінтересованими особами, важливо сформувати навики
колективної (командної) співпраці та відпрацювання прийняття управлінських
рішень на усіх рівнях системи корпоративного управління залежно від
корпоративної структури та структури акціонерного капіталу, зокрема на
стратегічному (загальні збори, наглядова рада та її комітети); тактичному
(виконавчі органи); організаційному та операційному рівнях. Студенти повинні
оволодіти проактивними підходами до врахування зовнішніх та внутрішніх
чинників з метою побудови стратегічно-орієнтованої та соціальновідповідальної системи корпоративного управління.
Список використаних джерел
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРІТЕТИ
Економічні та соціальні зміни, що відбуваються, потребують
переосмислення національної регіональної моделі як у теоретичному аспекті,
так і на рівні механізму її впровадження. З огляду на це, формування державної
політики регіонального розвитку, зміцнення конкурентоспроможності регіонів
та забезпечення економічної безпеки держави на основі досліджень
просторових закономірностей розвитку в ринкових умовах господарювання
визначають актуальність зазначеної проблематики [1].
Регіональна конкурентоспроможність як основоположна категорія
регіональної економічної науки потребує детального дослідження у сенсі
виявлення її здатності забезпечити економічну безпеку на регіональному рівні і
стати провідним чинником дотримання такої безпеки. Регіональна
конкурентоспроможність є вагомою складовою стратегії соціальноекономічного розвитку регіону, і оскільки вона має стратегічний вимір, то має
бути представлений ґрунтовний теоретичний та практичний інструментарій по
забезпеченню регіональної конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність, як і економічна безпека регіонів, визначається
на основі здатності регіону досягати визначених цілей розвитку, більш
ефективно, ніж інші регіони, конкурувати за ресурси та мати вищі показники
розвитку по певних секторах економічної та соціальної сфери.
Підсумки економічного і соціального розвитку регіонів України протягом
останніх років засвідчили наявність наступних негативних тенденцій:
- надходження обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів забезпечено
не в повному обсязі, що унеможливлює забезпечення належного рівня
утримання та розвитку об’єктів соціальної сфери та комунальної
інфраструктури;
- у більшості обласних програм передбачено кошти, які не підкріплені
можливостями бюджетного фінансування і не спираються на реальні
розрахунки щодо їх забезпечення;
- у промислових регіонах сконцентровано орієнтовані на експорт
підприємства, які спеціалізуються на сировинних товарах та продукції
первинної переробки;
- незначною є частка альтернативної та відновлюваної енергетики у
регіональних балансах енерговиробництва;
- зберігається недостатність коштів на реалізацію інфраструктурних
проектів, які потребують значного бюджетного фінансування тощо.
Ситуація, що склалася у сфері територіального управління України,
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породжує ряд надзвичайно серйозних загроз економічній безпеці регіонів,
серед яких насамперед наступні.
1. Поглиблення регіонального електорального розколу та посилення
розчарування і зневіри населення у ефективності реформ.
2. Посилення протистояння між місцевими органами державної влади та
органами місцевого самоврядування.
3. Наявність фактично неконтрольованих державою територіальних
одиниць.
4. Побудова альтернативної вертикалі влади в межах окремих регіонів, в
першу чергу, в економічній площині, що перешкоджатиме досягненню
прозорості міжбюджетних відносин та створить передумови для штучного
«замикання» матеріальних і фінансових потоків в межах області, підґрунтя для
розвитку дискримінаційних тенденцій для окремих територій з боку
регіонального керівництва та поглиблення депресивності цих територій.
5. Подальша тінізація регіональних господарських комплексів, спричинена
зростанням частки представників бізнесу в органах влади регіонального і
місцевого рівня.
Недосконалість політики регіонального розвитку створює в Україні
реальні перешкоди для формування стратегічних орієнтирів розвитку регіонів,
а фрагментарність законодавчого вирішення питань регіональної політики
створює підґрунтя й для окремих зловживань.
До цього додаються проблеми внутрішнього розвитку територій, серед
яких: асиметрія регіонального розвитку, зростання диспропорцій за основними
показниками; значна територіальна асиметрія за показниками якості життя
населення, особливо у сільській місцевості; відсутність фінансово-економічних
ресурсів для власного розвитку територіальних громад; нерозвиненість
локальної інфраструктури, відсутність транспортної доступності в межах
регіону; технологічна розірваність економіки регіонів; погіршення екологічної
ситуації у багатьох містах та населених пунктах; нескоординованість
економічної і соціальної політики у межах територій одного регіону;
неврахування потреб окремих міст і районів при розробці програм розвитку
регіону; низький рівень задіяння потенціалу міжрегіонального та
транскордонного співробітництва; неефективність політики стимулювання
розвитку малого та середнього підприємництва на місцевому рівні.
Серед ключових проблем регіону зберігають свою актуальність соціальноекономічні диспропорції у рівнях розвитку, що обумовлено відсутністю
однакових можливостей для районів і міст та їх залежністю від стабільної
роботи містоутворюючих підприємств. Найбільшою асиметрія залишається у
реальному секторі, інвестиційній діяльності та будівництві.
Забезпечення конкурентоспроможності та зміцнення економічної безпеки
регіонів повинно орієнтуватися на наступні напрями: стабілізація економіки і
соціальної сфери; розвиток і диверсифікація аграрного та агропромислового
виробництва; розвиток інфраструктури та наближення її якості до стандартів
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ЄС; поширення ідей державно-приватного партнерства за європейським
зразком тощо.
З метою створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів
(як основи їх динамічного розвитку та усунення значних міжрегіональних
диспропорцій) у 2008 р. було ухвалено Концепцію державної регіональної
політики [2], на реалізацію якої розроблено проект Закону «Про засади
державної регіональної політики» [3]. В основі модернізації регіонального
розвитку в Україні – нова парадигма розробки та впровадження державної
регіональної політики.
Збалансований регіональний розвиток на основі зміцнення економічної
безпеки регіонів передбачає, що регіони України: сприйнятливі до інновацій,
будують економіку знань, застосовують енергоощадні технології; забезпечують
збалансування економічних інтересів і соціальних завдань; є дружніми до
навколишнього середовища; створюють комфортні умови для життя людини і
розвитку людського потенціалу.
Велике значення в системі забезпечення конкурентоспроможності та
зміцнення економічної безпеки має зовнішньоекономічне партнерство регіонів.
В той же час, подальший ефективний розвиток зовнішньоекономічного
партнерства регіонів України в контексті забезпечення їх економічної безпеки
вимагає: удосконалення інституційного забезпечення транскордонного
співробітництва; формування економічного підґрунтя для розширення
можливостей співробітництва; покращення технічної інфраструктури на
кордоні завдяки сприянню розвитку прикордонної інфраструктури; здійснення
інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва.
Список використаних джерел
1. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні
пріоритети: Монографія / За ред. З.С. Варналія. – К.НІСД.-2007. – 768с.
2. Концепція державної регіональної політики / Затверджена Постановою
Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 року
3. Проект Закону України «Про засади державної регіональної політики»
(реєстраційний номер 3135 від 28 серпня 2013 р.). - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1pf3511=48085

17

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Аткочуниене З.О., д.э.н., профессор
Вильнюсский университет, Вильнюс, Литва
Аткочуниене З.О. Упраление информацией в государственных институциях

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНСТИТУЦИЯХ
Сегодня часто обсуждаются концепции информационного общества,
общества знаний, экономики знаний. Феномен на знаниях основанной
экономики носит глобальный характер [1]. П. Друкер (1985), один из первых,
кто предложил идею экономики знаний, утверждает, что основной источник и
инструмент этой экономики – не материальный капитал, не природные ресурсы
и даже не рабочая сила, а информация и знания. По мнению данного ученого,
экономика знаний – это экономика творчества и инноваций, которая выявляет
способность человека реагировать на изменяющиеся условия и систематически
их использовать для улучшения экономических показателей. Экономика
знаний, путем развития рынков и при исчезновении географической изоляции,
меняет не только экономическое сотрудничество, но и мышление всего
общества [4]. Эти изменения, связанные с достижением конкурентного
преимущества и общественного благосостояния, являются конечным
результатом экономического развития конца ХХ века. Упомянутая концепция
подтверждается при наблюдении развития экономики знаний, включая не
только экономическую сферу, но и другие – социальную, политическую,
культурную. Оценивая воздействие и последствия трансформаций, можно
утверждать, что информация и знания становится стратегическим ресурсом
каждой организации. Экономика, основанная на знаниях, воспринимается как
согласованная система управленческих и экономических механизмов,
современных технологий и человеческих ресурсов, к росту которой приводят
основные факторы, связанные с созданием, распространением и
использованием новых знаний во всех сферах экономики.
Развитию экономики знаний необходимо сотрудничество государственных
институций, частных компаний и научных учреждений. От уделяемого
государством внимания сектору общественного администрирования во многом
зависит способность общества получать и использовать информацию и знания
для повышения конкурентоспособности страны. Анализируя управление
информацией на организационном уровне, подчеркивается, что изменения
экономической ситуации и социальной жизни ведут к организационным
изменениям. Основной проблемой организаций в этот период становится
обеспечение синергии между данными и информацией, обработанными с
помощью информационных технологий, и творческими, инновационными
способностями людей.
Организации, старающиеся адаптироваться к меняющимся условиям и
развивать
многолетний
успешный
бизнес,
обязаны
постоянно
совершенствовать систему управления, принимая во внимание потребности
всех заинтересованных сторон, адаптируясь к изменяющимся обстоятельствам.
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Свойства и особенности информации, ее важная роль в организационной
деятельности влияют на разнообразие и множество определений управления
информацией. Подчеркивая важность управления информацией, предлагается
следующее ее определение – это процесс управления информацией как
стратегическим ресурсом для улучшения эффективной работы организации, это
разработка стратегий, внедрение и контроль систем, для обеспечения высокого
качества информации и создания дополнительной ценности [2]. Это
определение близко к концепции информационных ресурсов в государственном
секторе – подчеркивается, что управляя информацией желательно принять во
внимание следующие типы организационных ресурсов: информационные
ресурсы (данные, информация), технологические ресурсы (программное и
техническое
обеспечение,
технологическая
инфраструктура,
телекоммуникации), человеческие ресурсы (сотрудники и руководители
различных уровней, другие заинтересованные лица).
Концептуальные
подходы
к
управлению
информацией
часто
структурируются, подчеркивая определенные точки зрения: информационное
содержание,
процессы
управления
информацией,
управление
информационными технологиями.
Ученые, связанные с технологическим подходом к управлению
информацией, заявляют, что основным средством для достижения целей
управления информацией являются информационные технологии. Сторонники
информационного содержания, управления процессами выделяют: управление
информацией как управление записями, как обеспечение информацией из
внешней среды, как ориентированное на индивида управление информацией,
как управление информационными ресурсами.
Управление информационными ресурсами – это неотъемлемая часть
управления информацией, на которую влияют изменениям внешней среды –
компьютеризация информационной деятельности, новые технологии
обработки, хранения и передачи информации, подход к информации как к
экономическому ресурсу. Информация в общественном секторе определяется
как некий элемент, который должен быть создан, получен, использован
(независимо от физической формы), подготовлен и контролируем
государственными институциями в соответствии с правовыми нормами.
Управление информацией рассматривается как дисциплина, которая
поддерживает эффективное и действенное управление информацией в
организации – от планирования, разработки систем развития или удаления до
долгосрочного хранения; как процесс развития информационных технологий и
эффективного управления документами, но при этом больше всего внимания
уделяя внедрению, совершенствованию и управлению информационными
технологиями [4].
Исследуя управление информацией в государственных институциях,
важно оценить факторы внешней среды, которые влияют на управление
информационными ресурсами: принять во внимание другие общественные
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интересы, представляющие организации, контроль, планирование бюджета,
внутреннюю структуру организации и процессы, так как государственные
институции менее гибкие и автономные, что приводит к проблемам
планирования информационных ресурсов и реализации их стратегии.
Стратегия управления информацией в государственных институциях
связана с информационной политикой и ориентирована на управление,
организацию, контроль информационных ресурсов, координацию технологий и
людей.
Для обеспечения развития информационной деятельности и эффективного
осуществления общих целей важное значение имеет измерение и оценка
качества получаемой и создаваемой информации. Для этого в государственных
институциях используются инструменты оценки управления информацией
(информационный аудит, модели оценки информационной зрелости).
Информационный аудит подчеркивает пробелы, ошибки и проблемы в области
управления информацией, предоставляемые рекомендации указывают
направления эффективного управления информацией. Принцип концепции
зрелости – постепенное улучшение деятельности. Модели оценки зрелости
деятельности позволяет организации установить, на каком уровне находятся
конкретные сферы деятельности и оценить, чего не хватает, чтобы та сфера
деятельность стала более эффективной [5].
В теории управления информацией, представленные основные цели
управления информацией соответствуют целям управления информацией в
государственных учреждениях, поэтому исследуя управление информацией в
государственных учреждениях можно было бы применить традиционные
теоретические модели управления информационными ресурсами.
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ
КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТНК
Сьогодні на глобальному ринку інновацій ТНК функціонують у
динамічному, агресивному і багатоаспектному конкурентному середовищі, а їх
дії характеризуються наступними особливостями. По-перше, ТНК та їх
стратегічний менеджмент зосереджують свої зусилля одночасно на всіх
конкурентних параметрах: витрати виробництва, якість продукції, строки
поставок, створення «ноу-хау», кадровий потенціал, ринкові бар'єри,
стабілізація фінансового становища. По-друге, ТНК здійснюють глобальні
інноваційні стратегії багатоаспектно, на різних рівнях: у сфері ресурсів, на
ринках товарів і послуг, у складі об'єднаних компаній і своїх закордонних
філій, створюючи стратегічні альянси, закордонні «інкубатори знань» і
одночасно із цим – глобальні інноваційні мережі. По-третє, позиції конкурентів
ТНК динамічно змінюються, ситуації на глобальних ринках стають
малопрогнозованими, строки прогнозів різко скорочуються; до основних сфер
інноваційних розробок сьогодні належать: біотехнології, наноматеріали, освіта,
соціологія, медицина, комп'ютерні технології. По-четверте, посилюється
агресивна експансія ринкових конкурентів на глобальному ринку інновацій,
порушуються правові умови і, як наслідок, змінюються акценти конкуренції,
здійснюється політика злиттів і поглинань, а також агресивна політика цін. Так,
частка ТНК на глобальному ринку інновацій у окремі роки складала: у 1990-х
рр. – 23 % від загальносвітового рівня, у 2001 – 28-30 %, у 2012 р. –
наблизилася до 40-50 % від загальносвітового рівня [1].
Загальнонауковий, теоретичний сенс інноваційного менеджменту як
ефективної складової ієрархічної системи стратегічного управління ТНК,
знайшов своє відображення в багатьох дослідженнях як зарубіжних, так і
вітчизняних авторів: І.Ансоффа, В. Александрової, Л. Антонюка,
О.С.Віханського,
М.В.Володькіної,
А.С.Гальчинського,
Л.Є.Довганя,
П.Друкера, В.Д.Нємцова, В.С.Пономаренка, М.Портера, А.Стрікленда,
А.Томпсона, А.Чендлера, З.Є.Шершньової, О.М.Ястремської та інших. Активно
розвивається українська школа менеджменту інновацій, до складу якої входять
провідні економісти-теоретики та практики: А.В.Гриньов, Б.М.Данилишин,
В.Я.Заруба, Ю.Б.Іванов, С.М.Ілляшенко, Є.В.Крикавський, В.І.Ландик,
П.А.Орлов, П.Г.Перерва, А.А.Садєков, А.І.Яковлєв та інші. Проте потребують
подальшого дослідження сучасні інноваційні конкурентні стратегії ТНК в
умовах фінансово-економічних трансформацій світового ринку та процесу
становлення нового технологічного укладу, сучасні науково-технологічні
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моделі діяльності структурних підрозділів ТНК та їх філій, особливості
створення і функціонування міжнародних стратегічних альянсів в інноваційній
сфері. Крім того, ефекти формування і комбінування моноцентричного і
поліцентричного стилів менеджменту, які характеризуються значною
диференціацією і оптимізацією принципів стратегічного менеджменту та
практики ведення міжнародних операцій, типологія моделей технологічної
політики ТНК в залежності від видів локалізації і сегментації світових товарних
ринків у сучасній економічній літературі розглянуті недостатньо. У зв’язку з
цим і проблема синергетичного ефекту сучасних інноваційних конкурентних
стратегій ТНК, що має прикладний характер і стосується оцінки якості
інноваційної діяльності ТНК, також залишається сьогодні недостатньо
дослідженою.
Наразі для діяльності на глобальних ринках ТНК обирають стратегію
багатонаціональної диверсифікованості з вибором пріоритетності мотивів,
причому якщо можливості відносно швидкого виходу на незнайомий для ТНК
ринок і диверсифікація ризиків, зниження податкового навантаження,
задоволення амбіції менеджменту та підвищення ринкової капіталізації
компанії вважаються мотивами другого рівня [2], то у мотиви першого рівня
перетворюється отримання синергетичного ефекту за рахунок економії на
масштабі, комбінування взаємодоповнюючих ресурсів (зокрема, ефекту
взаємодоповнення у сфері НДДКР), фінансової економії за рахунок зниження
трансакційних витрат, зростання ринкової могутності за умови зниження
конкуренції через операції трансферу технологій між філіями ТНК і самими
ТНК, вартість яких зросла за період 2001-2012 рр. на 42% і досягла 823 млрд.
дол. [3; 4]. Принципи безперервності здійснення інноваційної діяльності ТНК,
цілеспрямованого і системного пошуку ендогенних і екзогенних джерел
інновацій, базуються на використанні наступних ознак: чинники інноваційної
діяльності; функціональне призначення; відношення до етапів життєвого циклу
інновацій. При цьому традиційна централізована схема організації досліджень і
розробок у ТНК стала менш ефективною у глобальному конкурентному
середовищі.
Класифікація показників, які використовуються для оцінки інноваційного
потенціалу ТНК базується на чинниках і критеріях «інноваційного прориву» за
формування нового шостого технологічного укладу, а ключовою ланкою
інноваційного процесу є його найбільш капіталомістка стадія – дослідноконструкторські розробки, які становлять, за різними оцінками у середньому до
75% капіталовкладень [5, c.4]. Наразі існують чотири основні чинники, які
визначають інноваційний потенціал ТНК: 1) «чинники, що тягнуть»
(зростаючий ринок, можливості великої кількості талановитих компаній
розробляти наукові проблеми за низьких витрат); 2) «чинники, що штовхають»
(відсутність можливостей у ТНК країн базування для здійснення необхідних
НДДКР, зростання вартості і складності НДДКР, значний конкурентний тиск на
процес прискореного запуску нового продукту ТНК у виробництво); 3)
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сприятливі чинники (передові інформаційні технології, лібералізація
зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій, тобто все те, що визначає
активізацію діяльності ТНК).
Процес наукових досліджень у ТНК сьогодні має певну автономію, що
визначається нелінійною моделлю взаємозалежності рівнозначних джерел
інноваційної ідеї і потенційного ринку (іноді оминаючи етап наукових
досліджень і створення «піонерного» прототипу). Наприклад, при злиттях та
поглинаннях всі видатки на НДДКР несе компанія, що поглинається, а ТНК
використовує свої ресурси лише для кінцевої стадії комерціалізації
нововведення (організації масового виробництва), тобто кошти, що витрачені
на придбання сторонньої компанії, враховуються у статистиці злиттів та
поглинань і не є частиною балансу витрат ТНК на НДДКР. Для максимально
ефективного використання всіх нових розробок, навіть тих, які на даний
момент не потрібні материнській ТНК або не є для неї профільними,
засновуються формально незалежні від материнської корпорації дослідницькі
центри і венчурні підрозділи (по системі «cost plus fee» – вартість плюс
винагорода). Наразі найбільш відомими такими підрозділами є «Bell Labs»,
«Lucent Technologies», що спеціалізуються у галузі телекомунікацій, і «Xerox
Technology Ventures» [6, c.10]. Так, європейські ТНК, користуючись вигодами
ЄС, досить часто розміщують свої НДДКР-лабораторії у тих країнах Європи, де
сконцентровані висококваліфіковані кадри. Наприклад, компанія «ABB», що
виникла у результаті злиття «Asea» (Швеція) і «Brown-Boveri» (Швейцарія)
створила новий енергетичний дослідний центр, але не у Швеції або Швейцарії,
а у Німеччині, де працюють висококваліфіковані фахівці відповідних
спеціальностей [7, c.21].
Сьогодні розробка інноваційних конкурентних стратегій ТНК
здійснюється шляхом, по-перше, виявлення найефективнішого співвідношення
між проведенням власних НДДКР у повному обсязі, участю фірми у
міжфірмовому співробітництві і кооперації та закупкою патентів, ліцензій або
«ноу-хау»; по-друге, визначення оптимального балансу між науководослідними та дослідно-конструкторськими роботами; класифікації НДДКР за
ступенем впливу на ринок: базові для здійснення виробництва і базові для
диверсифікації. Крім цього інноваційні стратегії визначаються трьома
важливими складовими: 1) обсягом і характером існуючих ресурсів; 2)
ринковими позиціями та загальногосподарською структурою (частка ринку,
конкуренція, доступність джерел фінансування та сировини та ін.); 3)
адекватною гнучкою системою управління та ефективним використанням
кваліфікаційного потенціалу. Кінцеве формування інноваційних конкурентних
стратегій ТНК пов’язане із координацією заходів структурного та
інфраструктурного характеру і прийняттям рішень з наступних питань:
необхідний обсяг виробничих потужностей; розподіл виробничих потужностей
за конкретними видами продукції; вибір системи виміру показників
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господарської діяльності і стимулювання праці та адекватних процесів
розробки нової продукції.
У межах розробки інноваційних конкурентних стратегій на досить тривалі
терміни ТНК, по-перше, здійснюють довгострокове планування і відповідне
інвестування інновацій, враховуючи цикли ділової активності, можливість
виникнення несподіваних ситуацій на фондових і товарних ринках, імовірність
появи й активних дій іноземних конкурентів. По-друге, ретельно стежать за
змінами у сфері патентної,технічної і ринкової інформації в усьому світі через
мережу власних бюро фахівців, що володіють досвідом роботи у пошуку і
використанні інформації. По-третє, запроваджують гнучкий графік роботи з
використанням устаткування у режимі реального часу і стимулюють
раціоналізаторські пропозиції співробітників, що у кінцевому підсумку
підвищує продуктивність праці і скорочує додаткові витрати щодо найму
працівників.
Практика реалізації інноваційних стратегій ТНК у швидкозмінному
конкурентному просторі свідчить, що не так важливо володіти перевагами, як
вміти їх реалізовувати і зберігати. Способи використання переваг володіння
власною технологією значною мірою залежать від можливостей інтерналізації
знань усередині мережі філій і екстерналізації (продаж ліцензійних угод
місцевим виробникам, прав на використання марки фірми за допомогою
франчайзингу, менеджмент-контрактів та інших «титулів власності», що
приносять прибуток і містять у собі продаж самої технології, а не продукту, у
якому вона втілена). У сучасних умовах стратегія екстерналізації широко
застосовується ТНК у випадках, коли продукти корпорацій, по-перше, легко
скопіювати (конкуренти здійснюють придбання її продукту або процесу
специфічного знання) і вони не є вирішальними з погляду її здатності вистояти
у конкурентній боротьбі. По-друге, за умов, коли у ТНК більше навичок у
створенні технології, ніж у виробництві і маркетингу кінцевої продукції, а
також відсутній захист технології патентом (оскільки, процес передачі
технології для багатьох галузей досить капіталомісткий, ТНК використовують
продаж «проміжних товарів» – компонентів, які персоніфікують власну
технологію або знання у формі планів, креслень і т. п.).
Прогресуюча «технологізація» світової економіки спричинила формування
ТНК «інтегрованих систем НДДКР синергетичного ефекту», у яких значну роль
відіграють саме закордонні дослідницькі лабораторії. Ще 10-15 років тому філії
здійснювали дослідження лише з метою використання потенціалу материнської
ТНК на ринках країн-реципієнтів, забезпечуючи підтримку виробничому
процесу і процесу адаптації привнесеної технології. Прискорення переміщення
деяких видів НДДКР свідчить про зміну сьогодні самої природи інновацій:
поряд з необхідною технологічною підтримкою фірми відбувається зростання
важливості рівня інтегрованості інноваційної діяльності у всю структуру ТНК з
паралельною спеціалізацією філій у межах їх виробничих компетенцій. Це
явище одержало назву «нової глобалізації технологічної інновації» [8, c.16].
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Сучасний синергетичний ефект, що одержують ТНК від процесу
інтернаціоналізації інноваційних конкурентних стратегій досить складний і
включає п'ять стадій. Перша і друга стадії – це відбір технології, яка
використовується для здійснення виробництва товару у країні перебування для
експорту і створення організаційної системи для підтримки передачі технології
та її використання на виробничих потужностях в інших країнах. На третій
стадії закордонні лабораторії здобувають статус «Глобальних Секцій
Технологій», які відповідальні за розвиток нових продуктів для світових ринків,
планують пріоритетні напрями досліджень і розробок, виконують широкий
діапазон завдань технічної кооперації з постачальниками і передачі технології у
виробництво, реалізації програм підтримки перехресного ліцензування. На
четвертій стадії, закордонні науково-дослідні лабораторії ТНК зосереджують
свою увагу на розвитку нових виробів, що стає їхньою центральною місією і що
власне втілюється у визначенні «інтернаціоналізація НДДКР». П'ята стадія
розширює їх стратегічне завдання до рівня здійснення фундаментальних
досліджень (лабораторії беруть участь у прогресивному транснаціональному
поділі розвитку технології у межах ТНК: зростанні питомої ваги технологічно
інтенсивної діяльності у загальних операціях ТНК, збільшенні значення
технологічних активів у діяльності зарубіжних філій, розширенні НДДКР поза
межами країн базування ТНК).
У цьому випадку основним метою менеджменту ТНК є організація
гнучких зв'язків, які дозволяють об'єднувати зусилля багатьох одиниць для
одержання синергетичного ефекту [9, p. 44-46]. Із завдань менеджменту
випливають переваги реалізації моделі інтегрованої системи технологічного
розвитку, які необхідно групувати наступним чином. По-перше, це виявлення і
контроль центральним підрозділом тенденцій розвитку ринку, включаючи
тенденції розвитку локальних ринків, по-друге, знання центральним
підрозділом і забезпечення розвитку конкурентних переваг місцевих
інноваційних підрозділів ТНК, по-третє, координація діяльності місцевих
інноваційних підрозділів корпорації на основі довгострокових перспективних
планів корпорації по інноваційному розвитку із застосуванням стратегій
аутсорсингу і офшорингу.
Отже, у зв’язку з інтенсивною діяльністю ТНК на глобальному ринку
інновацій чітко простежуються наступні тенденції. По-перше, сьогодні
інноваційні конкурентних стратегії ТНК, фактично, перетворюються у фільтр,
що дозволяє систематизувати неструктуровані рішення, які потребують інтуїції,
а роль «сценарного планування» багаторазово збільшується на противагу
методам стратегічного планування, що базувались на аналізі минулих даних і їх
екстраполяції у майбутнє. Темпи прискорення змін ділового середовища
відбуваються настільки швидко, що синергетичний ефект сучасних
інноваційних конкурентних стратегій ТНК фактично знецінює минулий досвід і
освіту у галузі управління. По-друге, найефективнішою на сьогодні є модель
багаторівневого прийняття рішень, яка передбачає особливий організаційно25

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

економічний механізм ТНК по нарощуванню «альянсоздатності» сторін і
синергізму взаємодії. Відповідно до сучасних тенденцій, за якими значимою
частиною організаційної культури стало отримання організаційного знання, а
стратегічні альянси стали інноваційним способом отримання знань, важливим
показником ефективності їх діяльності є інтерналізація знань та компетенцій в
умовах становлення «техноглобалізму» [10, c.56].
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Погорлецкий А.И., д.э.н., доцент,
профессор кафедры мировой экономики,
Санкт-Петербургский государственный университет
НАЛОГОВЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И УКРАИНЫ
Современный этап развития системы мирохозяйственных связей позволяет
говорить о том, что роль налоговых факторов в определении международной
конкурентоспособности
хозяйствующих
субъектов,
представляющих
различные национальные экономики, неуклонно растет. Проблема налоговой
составляющей
конкурентоспособности
глобального
бизнеса
была
сформулирована и рассмотрена нами в ряде предыдущих публикаций (см.,
напр.: [3; 4; 5]). В настоящее время в связи с оценкой перспектив расширения
двух ведущих интеграционных сообществ, представленных на европейском
континенте – Европейского Союза и Таможенного союза России, Беларуси и
Казахстана (далее – ТС РБК) – много внимания уделяется различным аспектам
интеграции, способным оказать воздействие на потенциальных новых
участников. Не исключением становится и налоговая составляющая. В
частности, характеристика структуры налоговых систем стран ЕС и государств
ТС РБК с точки зрения возможностей участия в таких интеграционных
объединениях Украины уже была дана в ряде исследований и обсуждена на
специализированных конференциях (можно отметить, в частности,
выступления и публикации на данную тему Ю.Б.Иванова (см. [1]). Тем не
менее, налоговые факторы конкурентоспособности национальной экономики в
условиях евроинтеграции, а также с точки зрения развития другого
интеграционного сообщества – ТС РБК, на наш взгляд, раскрыты пока
недостаточно и нуждаются в детальной проработке. В данном контексте мы
сделаем акцент на налоговые факторы конкурентоспособности бизнеса в
странах ЕС и ТС РБК, попробовав определить наиболее естественный
интеграционный вектор для Украины и субъектов ее национальной экономики.
Общую оценку условий налогообложения бизнеса в 28 государствах
Евросоюза, трех странах Таможенного союза и в Украине можно дать на основе
нижеследующей таблицы по таким параметрам как ставки налогов на прибыль
и на ее распределение в виде дивидендов, процентов, роялти, ставки НДС
(здесь мы воспользовались данными по корпоративному налогообложению за
2013 – 2014 гг. компании PricewaterhouseCoopers – см. [5]), а также приняв во
внимание рейтинг Международной финансовой корпорации и Всемирного
банка «Ведение бизнеса 2014» по критерию «Налогообложение» [2].
Представленные характеристики интересующих нас стран и интеграционных
группировок позволяют сделать следующие выводы.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика налоговых условий ведения бизнеса (2014 г.):
Европейский Союз, Таможенный союз Россия – Беларусь – Казахстан, Украина
Страна

Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швеция
Эстония
Средняя
максимальная
ставка для ЕС-28
Беларусь
Казахстан
Россия
Средняя
максимальная
ставка для ТС РБК
Украина

Ставка
налога на
прибыль %

Ставки налогов на распределение
прибыли нерезидентам в отсутствие
налоговых соглашений (%)
дивиденды
проценты
роялти

Основная
ставка
НДС, %

25
341
10
23 (21)2
19
30 – 331
26
253
12,5
30
27,5
12,5
15
54; 15
21
35
25
19
25
16
23
16
24,5
33,333
20
19
22
05; 216

25
25
5
0
0
25
25
27
20
21
20
0
08
0/15
0/15
0
15
19
25
16
0
15
24,5
21/30
12
15/35
30
0

0
25
10
20
0
25
33
25
20
21
20
0
08
0/10
0
0
0
20
25
16
19
15
24,5
0
15
15/35
0
0/21

20
25
10
20
0
15
25
25
20
24,75
30
0/10
08
10
0
0
0
20
25
16
19
15
24,5
33,33
15
15/35
22
5

20
21
20
20
27
19
23
25
23
21
21
18
21
21
15
18
21
23
23
24
20
20
24
19,6
25
21
25
20

Место в
рейтинге
«Ведение
бизнеса 2014»9,
критерий
«налогообложение»
79
76
81
14
124
89
53
12
6
67
138
33
49
56
15
27
28
113
81
134
102
54
21
52
34
122
41
32

22,4
18
64; 20
15,5 - 207

15,9
12
15
15

14,3
10
15
20

17,5
15
15
20

21,4
20
12
18

Усредненное
место - 62
76
18
56

18,7
16

14
15

15
15

16,7
15

16,7
20

Усредненное
место - 50
164

Примечания: 1 эффективная ставка; 2 ставка 23% действует до 31 марта 2014 г., с 1 апреля 2014 г.
применяется ставка 21%; 3 зарубежные доходы компаний-резидентов налогом на прибыль в данной стране не
облагаются; 4 ставка налога для сельскохозяйственных производителей; 5 нераспределенная прибыль;
6
распределяемая прибыль; 7 в зависимости от региона дислокации компании; 8 15% при выплатах в пользу
компаний – резидентов налоговых гаваней, входящих в утвержденный список; 9 критерий «Налогообложение»,
из 189 стран мира.
Составлено автором по: [2; 6].
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Во-первых, группировка ЕС-28 оказывается крайне неоднородной по
основному налоговому фактору ведения бизнеса: базовые ставки налога на
прибыль здесь варьируются от 0 (для нераспределенной прибыли) в Эстонии до
35% на Мальте. При этом усредненная ставка налога на прибыль составляет
22,4%, что почти на 6,5 процентных пунктов выше украинской. Как нам
представляется, уровень налогообложения прибыли в Украине все-таки ближе к
средним показателям для государств ТС РБК (18,7%). Кроме того, украинская
ставка налога на прибыль (16% в 2014 г.) менее конкурентоспособна, чем
ставки данного налога в Болгарии (10%), Ирландии (12,5%), на Кипре (12,5%),
в Литве и Латвии (по 15%), но она ниже, чем в любой из стран ТС РБК.
Учитывая общую более низкую характеристику базовых составляющих
инвестиционного климата в Украине, в особенности политическую и
экономическую стабильность, можно предположить, что привлечь в
украинскую экономику умеренным налогообложением прибыли зарубежных
инвесторов из государств ЕС, имеющих в качестве альтернатив не менее пяти
стран внутри своего сообщества, будет намного сложнее, чем инвесторов из
стран ТС, для которых налоговый климат Украины может быть более
интересным.
Во-вторых, режим налогообложения распределяемой прибыли (в виде
дивидендов, процентов и роялти) становится более интересным в странах
Евросоюза, где Директива ЕС о налогообложении материнских и дочерних
компаний, а также имеющиеся попарные соглашения об избежании двойного
налогообложения в большинстве случаев понижают ставки налога на выплату
дивидендов в пользу нерезидентов до 0 – 5%, а налоги на распределения
процентных платежей и роялти – до 0. Кроме того, ряд стран Евросоюза,
включая Нидерланды, Люксембург, Ирландию, из-за действующих льгот для
холдинговых, инвестиционных, финансовых и лицензионных компаний в
структуре
транснациональных
групп
представляются
особенно
привлекательными в международных бизнес-операциях. Несомненно,
государства ТС РБК по этому параметру проигрывают в налоговой
конкурентоспособности ЕС. Поскольку Украина в данном аспекте по величине
своих соответствующих налоговых ставок оказывается ближе к ТС РБК, то
ориентация для нее на евроинтеграцию могла бы в перспективе привести к
некоторому снижению уровня налогового бремени для распределяемой
прибыли.
В третьих, следует признать более низкий уровень обложения ведущим
косвенным налогом – НДС – в ТС РБК, чем в Евросоюзе (средняя основная
ставка налога 16,7% против 21,4%). Конечно, НДС проще переложить на
конечного потребителя товаров и услуг, в особенности на физических лиц, но в
целом более низкий уровень доходов населения Украины станет препятствием
для такого же активного использования НДС в национальной экономике как в
странах Евросоюза. Вместе с тем, ставка украинского НДС в данный момент
(20%) оказывается ближе к государствам ЕС, чем ТС РБК.
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Наконец, в четвертых, обращая внимание на общую оценку налоговых
составляющих рейтинга «Ведение бизнеса 2014», можно констатировать, что в
ЕС существует достаточно большой разброс позиций различных государств,
представляющих весь спектр мнений на характер реализации национальной
налоговой политики. Так, наиболее успешными в Евросоюзе по налоговой
привлекательности для бизнеса оказываются Ирландия, Дания и
Великобритания (англосаксонские экономики придерживаются умеренных
налогов на прибыль и ее распределения, а Дания не применяет глобальный
принцип налогообложения по отношению к компаниям-резидентам), занимая,
соответственно 6-е, 12-е и 14-е места. В то же время позиции аутсайдеров ЕС
(Италия – 138-е место, Румыния – 134-е, Венгрия – 124-е) существенно ниже
любой из стран ТС (Беларусь – 78-е место, Россия – 56-е, Казахстан – 18-е).
Таким образом, по совокупной усредненной оценке налоговый фактор ведения
бизнеса в ТС РБК оказывается более благоприятным, чем в Евросоюзе, в том
числе и в силу меньшей бюрократизации системы налогового
администрирования. К сожалению, Украина в рассматриваемом рейтинге
получила самую низкую оценку (164-е место), что, несомненно, должно
заставить задуматься о налоговом позиционировании страны при оценке ее
глобальных конкурентных перспектив.
Конечно, как ЕС, так и ТС РБК представляют собой совокупность разных
по масштабам экономик, с зачастую разными моделями развития,
обуславливающими разные приоритеты в национальной налоговой политике,
но для достаточно крупной по численности населения и по своему потенциалу
экономике Украины, на наш взгляд, в качестве избранных стран –
представителей каждого из интеграционных объединений, на которые можно
было бы равняться, можно подобрать в ЕС культурно и структурно идентичные
Польшу, Венгрию и Румынию, а в ТС, безусловно, Россию. Как нетрудно
заметить, объединяет все перечисленные страны и переходность модели
социально-экономического развития, и общее историческое прошлое, и богатое
культурное наследие, и практически идентичная налоговая политика в
отношении ее конкурентного характера для бизнеса. Действительно, разброс по
уровню налоговых ставок оказывается минимальный, а последние занимаемые
места в соответствующей группе по налоговым факторам ведения бизнеса
также свидетельствует о необходимости перемен в данной области.
Подводя итоги, отметим, что однозначно ответить на то, какой из векторов
интеграции – в ЕС или в ТС РБК – по оценке налоговых составляющих
конкурентоспособности национальных экономик оказывается самым
рациональным и приемлемым для Украины, нельзя. Каждый из возможных
путей сближения с той или иной интеграционной группировкой является посвоему заманчивым. Так, в ТС РБК Украина со своими весьма умеренными
ставками налога на прибыль, а, возможно, и конкурируя с Казахстаном в
будущем
за
более
благоприятные
условия
налогообложения
сельскохозяйственных производителей, могла бы стать лидером по налоговой
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привлекательности для бизнеса. Вместе с тем, и в ЕС у Украины оставались бы
шансы на международную налоговую конкурентоспособность как по ставке
налога на прибыль, так и по ставке НДС. Но при этом пришлось бы соблюдать
больше процедурно-бюрократических моментов, согласовывая характер
осуществляемой национальной налоговой политики с общим процессом
европейской налоговой координации. Но в любом случае выбор любого из двух
на сегодняшний день альтернативных направлений интеграции, как в ЕС, так и
в ТС РБК, стал бы для Украины определенным прогрессом в развитии ее
налоговой
системы
в
сторону
повышения
международной
конкурентоспособности, т.к. текущие позиции страны оказываются намного
ниже ее фактического потенциала.
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Молдаван Л.В., д.е.н., професор,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Молдаван Л.В. Роль організації ринку у формуванні сприятливого конкурентного середовища в аграрному секторі

РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ У ФОРМУВАННІ СПРИЯТЛИВОГО
КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Конкурентоспроможність сільського господарства значною мірою
залежить від рівня організації відносин у сфері розподілу і обміну, яка поєднує
види діяльності в продуктовому ланцюжку, що просувають продукцію галузі
від виробника до споживача. Процес розподілу продукції підпорядкований
задоволенню бажань споживачів щодо місця, часу, форми, кількості реалізації
продукції, її якісних параметрів тощо. Для того, щоб ці бажання були
задоволені і початковий продукт виробництва прийняв товарну форму (що і є
виявленням його конкурентоспроможності), сфера розподілу і обміну має
виконати значний обсяг специфічних функцій, які виникають у цьому процесі і
пов’язані з транспортуванням сільськогосподарської продукції; згрупуванням
товару або формуванням партій; сортуванням, калібруванням, фасуванням,
пакуванням продукції, її складуванням та зберіганням; організацією торгів;
інформуванням операторів ринку і споживачів тощо.
Ефективність системи розподілу й обміну визначається тим, на скільки
ефективним буде виконання цих функцій для всіх учасників ланцюжка
просування продукції від виробника до споживача, що залежить від того, якими
формуються:
- шляхи і канали збуту сільськогосподарської продукції виробниками;
- маркетингова інфраструктура аграрного ринку;
- інституціональні засади регулювання відносин у сфері розподілу і
обміну.
Тип шляху розподілу залежить від кількості посередників на шляху товару
між виробником та споживачем. Як правило, чим довшим є цей шлях (тобто
чим більше посередників приймає участь у розподілі), тим вища вартість
розподілу продукції, що негативно впливає на її конкурентоспроможність. За
законами ринкової агроекономіки, якщо між виробником продукції та
споживачем існує три і більше посередників, такий шлях є неефективним, що
на даному етапі розвитку ринкової економіки України переважає в системі
розподілу і обміну на її аграрному ринку.
Канали розподілу сільськогосподарської продукції характеризуються
типом і кількістю клієнтури, яка задіяна на шляху просування продукції від
виробника до споживача. Від їхньої відкритості залежить рівень прозорості
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію як чинника формування
цінової конкурентоспроможності. Якщо у західноєвропейських країнах одним з
основних клієнтів у каналах реалізації фермерської продукції виступає
переробне підприємство, то в Україні такими є лише цукрові і молокопереробні
заводи. Більше половини продукції, що продається сільськогосподарськими
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підприємствами, перемістилося у знеособлені тіньові комерційні структури
(табл. 1).
Таблиця 1
Структура реалізації продукції за каналами у 2013 р.
Зернові культури
в т.ч. пшениця
Олійні
Цукрові буряки
Овочі
Худоби та птиця
Молоко та молочні продукти

Переробні
підприємства
4,0
3,8
5,7
89,5
35,8
23,9
94

Населення

На ринку

Інші

5,8
9,7
0,3
0,5
0
0,6
0,2

3,4
4,4
2,4
6,7
6,6
1,5

86,8
82,1
91,6
10,5
57,2
68,9
4,3

Джерело: Складено за даними Державної служби статистики Україні, 2013 р.

"Інші" покупці – численні посередницькі структури, які контролюють
експортні, оптові й дрібнооптові товаропотоки сільськогосподарської
продукції. Акти купівлі-продажу між ними і виробниками здійснюються
безпосередньо в господарствах. Непрозорість збуту продукції структурам при
відсутності оптових ринків - місць концентрації попиту і пропозиції та
формування реальних ринкових цін - негативно позначається на ціноутворенні
(вони переважно нижчі порівняно з цінами переробних підприємств) [1].
Значно гірше становище в дрібнотоварному секторі виробництва
сільськогосподарської продукції. Дослідження засвідчують, що господарства
населення близько половини виробленої продукції споживають самі, решта
реалізується стихійним клієнтам – агентам комерційних посередницьких
структур і переробних підприємств, індивідуальним підприємцям, іншим
заготівельникам, для яких закупівля у селян продукції і її перепродаж є
джерелом доходу.
За наявності численних суб’єктів підприємництва у ланцюзі переміщення
продукції від мільйонів дрібнотоварних господарств до споживачів сировини
при відсутності централізованих ринків і прозорих торгів об’єктивно
створюються умови для цінового хаосу на шкоду інтересам виробників (вони
втрачають через посередників до 20% ціни і більше). Здійснюють зайві витрати
на заготівлю сировини і переробні підприємства.
Оскільки даний сектор формує більше половини вітчизняного ринку
молока, м’яса, овочів, плодів, картоплі, то цінова ситуація, яка складається в
ньому, "тисне" на формування цін і в каналах реалізації продукції
сільськогосподарськими підприємствами.
Оптимізувати канали розподілу і кількість в ньому клієнтури, як засвідчує
світова практика, можливо кількома шляхами. Основним з них є організація
самими товаровиробниками кооперативних та інших некомерційних об’єднань,
які, беручи на себе значну частину функцій розподілу, сприяють наближенню
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їх до споживача. У країнах ЄС фермери реалізують через такі об’єднання в
межах 60–70% товарної продукції, скандинавських країнах – 80%, Японії та
Китаї – 90%. У США фермери через свої кооперативні об’єднання реалізують
86% молока у свіжому і переробленому вигляді [2].
Кооперативна форма організації просування продукції до споживача,
будучи за своєю природою неприбутковою, значно здешевлює витрати на
виконання функцій розподілу, чим підвищує конкурентоспроможність
продукції членів кооперативу. Завдяки кооперативам кількість клієнтів у
каналах розподілу можна зменшити до оптимальної, що сприяє покращенню
цін не тільки для виробника, а й для споживача. Товаровиробники об’єднані в
кооператив, мають також можливість зміцнити свої позиції на ринку за рахунок
того, що, у разі перевищення пропозиції над попитом і виникнення загроз
падіння ціни, вони можуть тимчасово вилучити значний обсяг сконцентрованої
в кооперативі продукції з торгів для вирівнювання цінової ситуації.
Становлення та ефективний розвиток кооперативів у світовій практиці
завжди супроводжувалися організаційним сприянням, фінансовою підтримкою
та інформаційно-консультативним забезпеченням з боку державних органів
управління, що в Україні не зайняло належне місце в її аграрній політиці. Не
усвідомлюють необхідності і сутності захисту своїх економічних інтересів
шляхом кооперування зусиль з метою спільних дій в агресивному ринковому
середовищі і сформовані у процесі реформування аграрного сектора нові
суб"єкти господарювання. Відстають у вирішенні проблем розбудови
кооперативної основи організації аграрного сектора сфери кадрового і
наукового забезпечення.
Крім кооперативних, ефективними є канали прямого продажу продукції
оптовим споживачам на контрактних засадах. Найбільш поширені у світовій
практиці контракти з надання збутових послуг (Marketing Services Contracts),
контракти з надання ресурсів (Resource-Providing Contracts) та контракти з
управління виробництвом (Production-Providing Contracts). Перші визначають,
що продається, де і коли здійснюється продаж та інші умови угоди.
Товаровиробникам гарантується ринок збуту і ціни, або критерії їх
встановлення. Згідно з контрактами з надання ресурсів частина їх надається
покупцем фермеру, який забезпечує решту ресурсів та здійснює визначені
угодою послуги. По закінченню технологічного циклу покупець оплачує
вироблену продукцію за цінами, які встановлюються на основі цін продажу на
місцевих ринках або на основі ф’ючерсних цін. Контракти з управління
виробництвом передбачають встановлення покупцем технології виробництва,
підбір сортів культур, порід тварин, складу кормів тощо.
На контрактних засадах в західноєвропейських країнах виробляється до
половини свинини, курятини, консервної й іншої продукції, що забезпечує
сільськогосподарським товаровиробникам:
- надійність ринку оптового збуту, яка зменшує або виключає комерційний
ризик;
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- надійність щодо забезпечення матеріально-технічними засобами
виробництва (постачання оптовим покупцем частини засобів на партнерських
засадах), що для виробника в умовах дефіциту фінансування має важливе
значення;
- технологічну допомогу, яка підвищує конкурентоспроможність і
ефективність продукції.
Для сприяння розвитку контрактних відносин в Україні необхідно
законодавчо унормувати договірні (контрактні) відносини в агропродовольчому
комплексі, використавши нагромаджений досвід інших країн.
Як зазначалося, однією з причин тіньових каналів розподілу і
ціноутворення виступає нерозвиненість ринкової інфраструктури – системи
підприємств, організацій, служб та інших формувань, які забезпечують
взаємозв’язок між попитом і пропозицією, обслуговують процес ринкового
товарообміну, забезпечують його прозорість і стабільність. Це відноситься
насамперед до її маркетингового сектору, який формують аграрні товарні біржі,
оптові
сільськогосподарські
ринки,
оптові
торгові
центри
сільськогосподарських кооперативів й інші оптові структури, що забезпечують:
- надання зручного і облаштованого місця для зустрічі продавців і
покупців;
- створення їм умов для реалізації своїх комерційних інтересів;
- організацію комерційних торгів (наприклад, аукціонних торгів);
- контроль якості та безпеки товарів;
- надання послуг із транспортування, складування, доробки і зберігання
продукції;
- виконання інших функцій системи розподілу.
Через
такі
оптові
ринки
здійснюється
до
20%
продаж
сільськогосподарської продукції, однак важливість їх для ціноутворення значно
більша, ніж їхня частка в загальному обсязі продаж, оскільки тут
концентруються великомасштабні торгові операції, а значить, рівень цін на них
впливає на ціноутворення в усіх інших каналах продажу продукції. Держави
опікуються формуванням і організацією функціонування мереж оптових ринків
соціально-орієнтованих організаційно-правових форм, до яких відносяться,
насамперед, комунальні підприємства, кооперативи, державно-приватні закриті
акціонерні товариства.
Одна із особливостей цих ринків – обмеження нарахування на прибуток і
одержання дивідендів власниками, що дозволяє значно зменшити вартість
торгових місць для продавців, серед яких переважають кооперативні й інші
неприбуткові об’єднання товаровиробників. Роздрібна торгівля тут заборонена,
здійснення оптових торгів добре регламентовано. Ринки пропонують великі
однорідні партії продукції, які оплачуються краще, надають послуги зі
зберігання продукції, первинної переробки, пакування, контролюють якість
товару тощо. На цих ринках реалізується, як правило, вітчизняна
сільськогосподарська продукція.
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Мережу «Меркаса» в Іспанії, наприклад, формують 23 оптові ринки
сільськогосподарської продукції, які охоплюють усю територію країни.
Основними акціонерами мережі є Державна компанія «Меркаса» і місцеві
муніципалітети (90%), решта (10%) – професійні організації операторів ринку,
серед яких значне місце належить збутовим фермерським кооперативам. Такі ж
принципи організації діяльності ринків загальнонаціонального значення у
Франції, Польщі, інших країнах.
Держава приймає участь у фінансуванні створення і функціонування
соціально-орієнтованих оптових ринків як обов’язкових елементів
маркетингової інфраструктури, які сприяють підвищенню ефективності і
конкурентоспроможності фермерських господарств шляхом забезпечення:
пристосування сільськогосподарського виробництва до вимог ринку;
організації пропозиції; рівноваги між попитом і пропозицією; стабілізації цін;
введення норм і стандартів; зменшення проміжних ланок у торгівлі і, як
наслідок, зростання доходів виробників.
Особливий підхід до формування спеціальних мереж оптових ринків не
враховано в Законі України «Про оптові ринки сільськогосподарської
продукції» від 25.VI.2009 р. Ринки, які створюються на його основі з
виділенням коштів з державного бюджету, є приватними комерційними
структурами, мета яких – максимізація прибутку, а не орієнтація на
обслуговування виробників вітчизняної продукції з метою підвищення її
конкурентоспроможності.
Не виконують своїх функцій щодо виявлення реальної ринкової ціни і
біржі. Оптові торги на них практично відсутні, що унеможливлює, зокрема,
інтервенційну діяльність держави, і відповідно, стабілізацію цін на аграрному
ринку. Організація біржової торгівлі також не обходиться без відповідної
державної політики. Зокрема, державою регламентуються мінімальні обсяги
товарних потоків, які реалізуються через біржові торги (ціна вважається
референтною, якщо цей мінімум становить не менше 15% загального обсягу
продукції, що продається); у США і Великобританії зменшується податок на
прибуток, одержаний від операцій на біржі; у Польщі з операцій поза біржею
стягується податок у розмірі 1% від суми угоди і т.і. В Україні механізми
стимулювання біржової торгівлі як важливої складової функції маркетингової
інфраструктури не функціонують.
З переходом до ринкової економіки ще в 90-ті роки минулого століття
академік І.І.Лукінов застерігав: «Нерозвинутість ринкової інфраструктури
погіршує ситуацію на внутрішньому агропродовольчому ринку, який
перетворюється в неорганізовану базарну…торгівлю» [3] з відповідними
негативними наслідками, які і демонструє сьогоднішня практика. За даними
експертів Світового банку, через нерозвинуту інфраструктуру господарства
України втрачають лише на зерновому ринку 20-25% ціни ФОБ.
Регулятивні заходи щодо організації аграрного ринку встановлюються
законодавчими актами на певну перспективу. що надає розвитку відносин
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розподілу більш прогнозований характер і служить їх стабілізації. Наприклад, у
США вони є складовою сільськогосподарських законів, які приймаються кожні
5-6 років. Така ж практика здійснюється в рамках Спільної аграрної політики в
країнах-членах ЄС. В Україні заходи державної підтримки формування
сприятливого ринкового середовища недосконалі, розосереджені по багатьох
законодавчо-нормативних актах, нерідко не взаємопов’язані а то й суперечливі
між собою, запроваджуються із запізненням, що обнульовує їх ефективність
Отже, вітчизняний сільськогосподарський ринок на даному етапі
характеризується як спонтанний (стихійний). Із-за практичної відсутності
цілеспрямованого зовнішнього впливу на ринок його системна природа не
реалізується, наявність же лише окремих, не взаємопов’язаних між собою
елементів цієї системи унеможливлює створення сприятливого конкурентного
середовища для суб’єктів сільськогосподарської діяльності. Забезпечення
системного підходу до організації сільськогосподарського ринку – завдання
органів державної влади, яке має здійснюватися через комплекс організаційних,
правових, економічних та ідеологічних заходів. Однак формування
цивілізованих ринкових відносин в агропродовольчому секторі не стало
фундаментальною складовою аграрної реформи нарівні з трансформацією
відносин власності. У результаті новоутворені на приватній основі суб’єкти
господарювання опинились один на один із стихійною, без будь-якого
регулювання сферою розподілу і обміну, монополізованою великим
комерційним, промисловим і фінансовим капіталом, який, маючи економічну
владу над товаровиробниками, нав’язує вигідні для себе тіньові схеми у процесі
товарообміну, що негативно впливає на формування конкурентного середовища
в аграрному секторі.
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Стеченко Д.М. Знаннєва політика в інноваційній діяльності корпоративних утворень

ЗНАННЄВА ПОЛІТИКА В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
КОРПОРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ
Знаннєва політика є невід’ємна складова інноваційного розвитку
взаємодіючих підприємств корпоративного утворення, що орієнтується на
використання інтелектуального капіталу. Вона реалізується в процесі
стратегічного управління інноваційним розвитком економіки.
Активізація інноваційної діяльності зумовлює нагальну потребу в
прискоренні якісного становлення економіки знань та інтенсивної реалізації
інтелектуального капіталу як засобу ефективного використання знання та
навичок людей. Такі процеси несуть позитивні зміни у всі сфери суспільного
життя, сприятимуть становленню внутрішнього ринку та забезпеченню високих
показників соціально-економічного розвитку країни.
В економічній літературі пропонується чимало напрямів управління
знаннями і, зокрема, використання інтелектуального капіталу в інноваційній
діяльності. З цих напрямів досить відомі роботи вітчизняних і зарубіжних
науковців: В. Гейця (1), В. Семиноженка (4), Л. Федулової (5), З. Мильнера (2),
Д. Стоунхауса (3) та ін. Проте, відбувається пізнання місії знаннєвих ресурсів в
їх нових комбінаціях і проявах інноваційного розвитку.
Проблема становлення економіки знань та управління знаннями має
комплексний міждисциплінарний характер. Вона проявляється у взаємодії
складових: наука, освіта, виробництво. Проблематика управління знаннями має
розглядатися через призму інноваційного розвитку та інтеграції зазначених
складових.
Сучасна економіка – економіка знань, де на професії з переважанням
інтелектуальної праці приходиться основний приріст зайнятості. Економіка
знань стає головною характеристикою всіх соціально і економічно лідируючих
країн. Економіка знань (знаннєвомістка економіка) як зазначає В.М. Геєць – це
економіка, в якій джерелом зростання є як спеціалізовані (наукові), так і
повсякденні знання, в результаті використання яких, поряд з природними
ресурсами, капіталом і працею, домінуючим фактором стають процеси
накопичення і використання знань, внаслідок чого постійно зростає
конкурентоспроможність економіки [1 ,c. 44].
В економіці знань визначальним є інтелектуальний капітал суспільства,
який виконує водночас декілька функцій. Одна з них пов’язана з кваліфікацією
та професійною підготовленістю населення до продуктивної діяльності. Інша –
з розвитком творчих навичок, в тому числі теоретичного мислення. Ще одна
важлива функція інтелектуального капіталу суспільства пов’язана з
протистоянням процесам руйнування суспільної свідомості, що спричиняють
зростання злочинності, тероризму, насильств та інших суспільних хвороб.
Знання – це своєрідний об’єкт. Інтелектуальний капітал персоналу
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взаємодіючих підприємств корпоративних утворень неможна продати або
купити. Можна продати окремий патент, технологічну інструкцію, але весь
комплекс знань, що розподілений між персоналом та інформаційними базами,
продати неможливо. Це не лише окремі результати, але і налагоджені
механізми внутрішньої взаємодії з партнерами, досвід раніше виконаних робіт.
Необхідною умовою виживання взаємодіючих підприємств корпоративних
утворень в умовах жорсткої конкуренції є наявність актуальної системи знань і
своєчасне її використання. Знання є четвертим фактором виробництв
корпоративних утворень і його значимість стає пріоритетною, ніж ресурси,
капітал, труд. Мета управління знаннями – збереження, відтворення,
нарощування, організація використання знань.
Термін «управління знаннями» був введений Карлом Віігом –
американським ученим і консультантом з управління. Ним цей термін був
вперше використаний у 1986 році під час виступу на конференції в Швейцарії,
що проводилася Міжнародною організацією праці під егідою ООН [2,с.3]. З
того часу цей термін, що визначив систематичне формування, оновлення і
застосування знань з метою максимізації ефективності взаємодії підприємств,
обійшов весь світ, став предметом різносторонніх досліджень і обговорень,
увійшов у практику багатьох компаній як новий вид управлінської діяльності та
нова функція управління. Значимість управління знаннями з кожним роком
зростає, відображає об’єктивні вимоги розвитку наукоємного виробництва,
інформатизації суспільства і підвищення ролі людського потенціалу.
На перших порах управління знаннями розглядалось як феномен, що має
відношення лише до тих галузей і виробництв, для яких характерні так названі
високі технології, що виготовляють нові зразки продукції безпосередньо на базі
конкретних наукових досліджень і технологічних розробок, технологічних
новацій. Однак практика не сприйняла такий вузький підхід до ефективного
управління. Вона довела, що не може бути галузей, виробництв і компаній, які
не використовують інтелектуальний капітал у виготовленні продукції, наданні
послуг і власне методів управління.
Управління знаннями – сукупність видів діяльності, спрямованих на
забезпечення нарощування потенціалу інтелектуального капіталу соціальноекономічної системи на основі виробництва, розподілу, використання і
трансферу знань з метою максимізації прибутку від реалізації інтелектуальної
та інноваційної продукції і досягнення конкурентоспроможності взаємодіючих
підприємств корпоративного утворення.
Політика стратегічного управління знаннями зв’язана з ключовою роллю
інноваційної діяльності в забезпеченні сучасного економічного росту. Вона має
сприяти формуванню ініціативного імпульсу підйому інноваційної активності,
необхідного для виводу економіки на траєкторію сталого економічного росту.
Політика стратегічного управління знаннями включає в себе: визначення
пріоритетів довгострокового соціально - і техніко-економічного розвитку
науково-виробничого потенціалу країни, формування на цій основі
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промислової, науково-технічної і бюджетної політики, забезпечення їх
організації за рахунок використання державних гарантій, здійснення цільових
інвестиційних і науково технічних програм, роботи інститутів розвитку,
стимулювання інвестиційної і інноваційної активності. Політика стратегічного
управління знаннями має бути органічно включена в науково-технічну і
промислову політику, в тому числі в політику реструктуризації підприємств
корпоративних утворень, забезпечувати підйом їх конкурентоспроможності,
вирощувати національних лідерів економічного зростання.
Вибір і реалізація пріоритетів техніко-економічного розвитку за
основними напрямками науково-технічного прогресу має приводитись
виходячи із закономірностей стратегічного управління знаннями, інтеграційних
процесів і національних конкурентних переваг. Ці пріоритети мають
реалізовуватися шляхом підтримки державою цільових програм.
Напрями управління знаннями мають визначати формування бюджетної
зовнішньоторгової, промислової, агропромислової і соціальної політики. Для
цього всі складові політики стратегічного управління необхідно узгоджувати
через прогнозування, програмування та індикативного планування розвитку
економіки знань.
Управління знаннями в умовах активізації інноваційної діяльності
потребує науково обґрунтованих передбачень стратегічних тенденцій науковотехнічного і соціально-економічного розвитку. При цьому необхідним для
нормальної роботи взаємодіючих підприємств у більшості галузей є, як
мінімум, десятирічний горизонт планування свого розвитку.
Без цілеспрямованої стратегії управління знаннями засоби підміняються
цілями, інструментальні завдання превалюють над змістом, відсутня стратегія
розвитку економіки знань і на практиці домінує конкурентна гра
короткострокових комерційних інтересів основних груп впливу. В нинішній
системі регулювання економіки прогнозування інноваційного розвитку відіграє
скоріш декоративні функції, а система обґрунтованої доцільності просто
відсутня.
У новій системі регулювання економіки стратегія управління знаннями має
бути наповнена адекватним змістом. Насамперед, необхідні зміни технології
прогнозування розвитку економіки знань. Екстраполяція тенденцій минулого
не повинна домінувати при формуванні планів майбутнього розвитку. Завдання
полягає в зворотному – в переломі усталених тенденцій, подоланні депресії та
ініціативи економічного росту. В наявних умовах прогноз має визначатися
поєднанням наявних можливостей і бажаних результатів. Для цього необхідно
враховувати закономірності сучасного розвитку економіки знань, починаючи з
формулювання чітких цілей на задану перспективу та інвентаризації наявних
знаннєвих ресурсів, які можуть бути задіяні шляхом створення відповідних
макроекономічних умов і заходів державного регулювання.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОМПАНІЙ НА ГЛОБАЛЬНИХ
РИНКАХ
Для сучасної світової економіки характерним є інтернаціоналізація
господарського життя у формі інтеграції – об’єднання ринків, виробництв
окремих країн у зону вільної торгівлі та підприємництва, що створює
передумови транснаціоналізації, тобто взаємопереплетіння економік різних
країн внаслідок створення транснаціонального капіталу, який функціонує на
всіх національних сегментах галузевих ринків, і, врешті решт, до вищої форми
інтернаціоналізації - формування глобальних ринків.
В.Д. Базилевич надав характеристику головних мегатрендів сучасного
економічного розвитку, а саме глобалізація, фінансиалізація, інформатизація,
інтелектуалізація, соціалізація [1].
Об’єктивні основи розвитку глобалізаційних процесів, на нашу думку,
були закладені товарно-грошовими відносинами, інтернаціоналізація яких
призводить до формування глобальних галузевих ринків. Протягом століть
можна спостерігати суперечливі тенденції відособлення економічних суб’єктів
та їх поєднання в єдиний ринок.
На формування та розвиток глобальних галузевих ринків впливають
наступні чинники:
1. Технологічні зміни у функціонуванні галузей: розвиток інформаційних
технологій на основі мікроелектроніки та телекомунікацій; різке зменшення
витрат на переробку, зберігання та передачу інформації; розширення
можливостей використання мікроелектроніки у різних виробах та системах,
зокрема автомобілях, медичній техніці, побутовій та промисловій апаратурі,
телекомунікаціях.
2. Економічні переваги розширення меж ринків: додатній ефект масштабу
у виробництві, збуті, рекламі тощо; необхідність продавати нові товари
одночасно на всіх ринках внаслідок можливості швидкого створення товаріваналогів з боку конкурентів; стирання відмінностей між країнами у таких
сферах як рівень доходів, вартість факторів виробництва, енергоносії, методи
маркетингу, канали розподілу; створення нових засобів транспортування
товарів та зменшення трансакційних витрат;збільшення обсягів виробництва за
рахунок дії ефекту від масштабу та пошук ринків збуту цих товарів.
3. Зміни у смаках та уподобаннях споживачів: схожість у перевагах
споживачів по всьому світі, що призводить до стандартизації продукції на
ринках; формування транснаціональних сегментів споживачів;
4. досконала інформованість про товари, що створюються по всьому світі
за рахунок реклами через Інтернет; зменшення витрат, у тому числі й у часі, на
пересування між країнами та континентами; жорсткий вплив реклами на
створення стандартизованого попиту у всьому світі.
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5. Зовнішні чинники: зменшення відмінностей між економічними та
соціальними умовами різних країн; лібералізація доступу іноземних компаній
на ринки; зняття бар’єрів доступу на ринки з боку держави тощо.
Розвиток конкурентних відносин у глобальному масштабі відбувається на
глобальних ринках між підприємствами глобальних галузей.
Т. Левітт визначив, що ознаками глобальних ринків є, по-перше,
глобалізація многонаціональних компаній внаслідок зміни стратегії діяльності,
по-друге, продаж стандартизованих та високотехнологічних продуктів по
всьому світу [2].
У роботі «Глобальна стратегія: створення і підтримка переваг крізь
кордони» А. Інкпен та К.Рамасвані пропонують певні характеристики
глобальних та мультилокальних галузевих ринків [3, с. 15-17]. До
мультилокальних належать галузі за такими ознаками: продукція продається на
міжнародному рівні; компанії обслуговують переважно країну або регіональних
споживачів; компанії мають підрозділи із високим ступенем автономності у
багатьох країнах; одні й ті самі конкуренти не обов’язково представлені на всіх
крупних ринках; конкуренті відносини існують між суб’єктами двох країн або
на регіональному рівні; стратегічна позиція компанії на одному ринку не
впливає на позиції на інших ринках; штаб-квартира компанії прив’язана до
країни базування; більшість ланцюгів створення вартості виконується у межах
країни, де компанія створена.
Для глобальних галузевих ринків характерні наступні ознаки: продукція
галузі продається на міжнародних ринках; компанії обслуговують покупців по
всьому світу; конкурентами на всіх великих ринках є одні й ті й самі фірми;
конкуренція проявляється в глобальному масштабі; стратегічне позиціювання
компанії на одному ринку фундаментально впливає на позицію на інших
ринках; загальною практикою є створення підрозділів на ринках базування
крупних конкурентів; штаб-квартира не залежить від країни базування;
ланцюги створення вартості працюють в оптимальних місцях розташування;
компанії закуповують ресурси по всьому світу; компанії комбінують переваги,
що створені на локальних ринках, з тими, які є результатом міжнародної
співпраці (економія на масштабі та репутація бренду, що передається); провідні
компанії створюють однаковий тип переваг на інших складових ринку
(компанії з перевагами у країні А мають такі самі переваги у країнах В, С та
інш.). Сьогодні багатонаціональні компанії отримали назву глобальних.
Інтенсивна глобальна конкуренція стає основою для виникнення
міжнародних стратегічних альянсів (МСА), серед яких альянси
горизонтального, вертикального типів, альянси по дистрибуції, родинні
диверсифіковані альянси, перспективні диверсифіковані альянси. Родинні
диверсифіковані альянси створюються, по-перше, з організаціями, які
виробляють товари - доповнювачи, наприклад, угоди між крупними
авіалініями, що обслуговують далекі маршрути, з більш дрібними
перевізниками, які обслуговують короткі регіональні маршрути, по-друге, з
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компаніями, що виготовляють товари – замінники, наприклад, між фірмами, які
забезпечують стаціонарний зв'язок та операторами мобільного зв’язку для
збільшення місткості їх мережі. Перспективні диверсифіковані альянси
створюються з організаціями, які займаються не пов’язаними видами
діяльності, між якими потенційно можливим є (або вже відбувається) розмиття
меж, як правило, внаслідок інновацій. Це сприяє обміну технологіями та
управлінським досвідом. Наприклад, компанії Microsoft, Sega (виробник
відеоігор), Dream Walks SKG (виробництво фільмів), створили альянси з метою
доступу до інформаційних технологій та виходом на ринок розважальних
послуг.
Останнім часом все більш розповсюдженим стає створення міжнародних
альянсових мереж (МАМ) – об’єднання більше, ніж двох компаній, які
працюють у різних країнах, пов’язаних між собою формальними та
неформальними угодами про співпрацю. Вони також мають назву
«багатофірмові альянси» або «кластери». У кінці 1980-х рр. вони формувалися
на ринку розважальних послуг та мультимедіа. На початку ХХ ст. такі союзи є
звичними у високотехнологічних галузях, зокрема, авіабудуванні, виробництві
комп’ютерів та програмного забезпечення тощо.
Відмінності між стратегіями глобальних та мультилокальних компаній
надані у табл.
Таблиця
Характеристика стратегій багатонаціональної та глобальної компанії
Компанії
багатонаціональні
глобальні
Сфери застосування
Цільові країни та райони Широке охоплення країн, які є
торгівлі
найважливішими ринками збуту
продукції
Стратегія бізнесу
У відповідності до умов
Єдина базова стратегія по всьому
кожної країни, невелика
світу, невелике пристосування до
координація за терміном або окремих умов за необхідності
повна її відсутність
Стратегія виробництва Продукція орієнтована на
Стандартизована продукцію на
продукції
місцевий попит
ринках всіх країн
Виробнича стратегія
Розміщення заводів у різних Розміщення заводів для отримання
країнах
конкурентних переваг на глобальних
ринках: у країнах, що мають низькі
витрати на ресурси, забезпечують
мінімізацію транспортних витрат,
близько до головних ринків або
використання невеликої кількості
великих заводів для отримання
економії на масштабі
Джерела постачання
Перевага надається місцевим Постачальники з усіх країн світу з
сировини та
постачальникам
метою мінімізації витрат
компонентів
Прийняття рішень
Децентралізовано
Централізовано
Джерело: розроблено автором за даними: [11]
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Глобальна стратегія ефективна, коли відмінності між країнами невеликі і
конкуренція носить глобальний характер. Вона має переваги з точки зору
про ефекту масштабу, зниження витрат, координація діяльності, швидкості
розробки продукту.
Сьогодні компанії повинні бути глобальними, щоб залишатися
конкурентоспроможними.
Проте багато глобальних ринків ще формуються й тому компанії
функціонують в умовах локальних тенденції, таких як місцеві смаки, звички
споживачів, державні та регулюючі органи, які очікують, що фірма буде мати
здібності до локального реагування та адаптації, та глобальних, таких як ефекти
масштабу, одноманітний споживчий попит, всесвітня конкуренція,
однорідність товарів, що потребує глобальної інтеграції та стандартизації.
Кожна з цих величин може розглядатися як сильна або слабка. Відповідно
створюються чотири типи зовнішнього середовища, в якому може опинитися
компанія.
1. Глобальне середовище, коли сили глобальної інтеграції потужні, а
потреба у локальному реагуванні є невеликою. Від компанії на таких ринках
потребується структурна єдність. Така ситуація притаманна ринкам
високотехнологічних товарів, де локальні сили не існують або не мають
істотного впливу.
2. У багатонаціональному (або багаторегіональному) середовищі сильними
є локальні сили, а глобальні – слабкими. Головним фактором успіху на ринку
такого типу є адаптація до місцевих умов, тому компанії у кожному новому
середовищі обирають новий тип поведінки. До цієї категорії відносяться
більшість ринків продуктів харчування, де смаки споживачів та кулінарні
традиції є важливими факторами, що визначають переваги та поведінку
споживачів.
3. У міжнародному середовищі слабкими є як локальні, так і глобальні
сили. До такого середовища відноситься, наприклад, ринок цементу. З одного
боку, дана продукція є високо стандартизованою як у виробництві, так і в
розподілі, що зменшує потребу у локальному реагуванні, проте собівартість
його виробництва та транспортні витрати роблять недоцільною глобальну
інтеграцію.
4. Транснаціональне середовище характеризується сильним впливом
локальних і глобальних сил. Діяльність фірми у даній ситуації потребує
стандартизації та централізації, але при цьому реагування на локальні ситуації.
Наприклад, виробництво вантажівок компанії Volvo, Volvo Truck, які
розроблялися для світового ринку, але за необхідністю у конструкції роблять
незначні зміни, оскільки післяпродажне обслуговування здійснюють місцеві
дилери [5].
Як вже зазначалося, на глобальних ринках продається стандартизована
продукція. Проте існують певні суперечності щодо гіпотези всезагальної
гомогенізації та стандартизації на глобальних ринках. Зокрема, Ж.-Ж. Ламбен
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наводить аргументи, які, навпаки, сприяють кастомізації, тобто задоволенню
специфічних потреб різних ринків [16, с. 88-89]. По-перше, незважаючи на те,
що гомогенізація потреб дійсно відбувається, мова йде про лише про
«сегменти» споживачів із однаковими очікуваннями, які існують у всіх країнах.
Паралельно з цими «всесвітніми» тенденціями спостерігається персоніфікація
споживання, внаслідок чого виникають більш різнорідні сегменти, які до того ж
істотно відрізняються за рахунок різних культурних та регіональних цінностей
у кожній країні. По-друге, багато товарів, які визнані по всьому світу,
наприклад, сумки «Louis Vuitton», фотоапарати «Cannon», користуються
комерційним успіхом, однак не є дешевими. По-третє, не зовсім є вірним
твердження, що виникнення ефекту масштабу пов’язане із глобальною
стандартизацією, оскільки використання гнучких виробничих систем, що
припускають миттєву зміну послідовних операцій та глибоку спеціалізацію,
дозволяє використовувати переваги стандартизації та одночасно задовольняти
індивідуальні потреби замовників. По-четверте, неузгодженість технічних умов
та стандартів, які діють у різних країнах, змушує фірми виробляти багато
варіацій одного й того ж самого товару.
Таким чином, проблема для глобальних компаній полягає в можливості
узгодити стандартизацію та кастомізацію товарів, концентруючись на схожих
характеристиках ринків, яких, скоріше за все, буде ставати все більше, проте
враховувати відмінності у культурі, цінностях та перевагах споживачів. У
більшості випадків сьогодні, на наш погляд, це пов’язано з тим, що глобальні
ринки все ще формуються, проте ця тенденція буде спостерігатися ще
достатньо тривалий час.
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ПОЄДНАННЯ БАНКІВСЬКОГО І ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛУ ЯК
ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У потужних бізнесових колах розвинутих країн фінансово-промислові
групи відомі досить давно. Під ними частіше розуміють організаційні
структури горизонтального чи вертикального типу або ж конгломерати, які
об’єднують промислові підприємства, банки, торговельні та інші юридично
самостійні підприємства й установи, пов’язані між собою єдиним
технологічним циклом і взаємним інвестуванням коштів. ФПГ набули
розповсюдження спочатку у США, а далі в Японії, Південній Кореї, Франції,
Німеччині та інших провідних країнах світу. Про визначальну їх роль у світі
великих корпорацій свідчить те, що близько 1/4 всього світового виробництва
контролюють майже 600 фінансово-промислових груп. Тільки у Сполучених
Штатах ці структури забезпечують виробництво майже 60% валового
внутрішнього продукту.
У країнах, що стали на шлях ринкової трансформації власних економік,
поява фінансово-промислових груп тільки починає укладатися в конкретну
схему інституціональних перетворень і чітко оформлятися як національні
пріоритети. Разом з тим, процес інтеграції банківського і промислового
капіталу у вітчизняній практиці лише започатковано. Він потребує подальшого
глибокого вивчення, зокрема у контексті впливу на конкурентоспроможність
національної економіки.
ФПГ за організаційною будовою можуть бути різними. В залежності від
того, що є “ядром” групи, можна виділити такі їх основні форми:
1. ФПГ на чолі з виробничим холдингом. У цьому випадку головна
компанія є не тільки власником акцій, але й виробником продукції.
2. ФПГ на чолі з фінансово-кредитною установою. Тут головною
компанією (“ядром”) є банк.
3. ФПГ на чолі з чистим холдингом. Тут головна компанія не займається
виробничою діяльністю, але володіє контрольним пакетом акцій низки інших
підприємств.
4. ФПГ без утворення головної компанії. Ця форма передбачає взаємодію
учасників об’єднання на основі перехресного володіння акціями.
Вочевидь ФПГ є структурованими об’єднаннями, які дозволяють
акумулювати фінансові ресурси з метою здійснення необхідних інвестицій у
промисловість і максимізувати консолідований прибуток усіх учасників групи.
Фінансові центри ФПГ можуть мати різну внутрішню конфігурацію, а їх ядром
може виступати як єдиний банк, так і банківський холдинг. Окрім цього у
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рамках ФПГ можуть діяти й інші фінансові інститути, які управляються через
контрольний пакет акцій (КПА) головним банком чи холдингом.
Характерною рисою даних об’єднань є інтеграція внутрішніх ланок не лише
через консолідацію фінансових ресурсів і капіталів, а й через загальну управлінську,
цінову, технічну, кадрову політику. Однією з обов’язкових ознак ФПГ є наявність
загальної стратегії розвитку. Важливим принципом її діяльності є добровільна участь
і збереження юридичної самостійності учасників. За сучасних умов поява таких груп,
безумовно, сприятиме оптимальному обігу грошових капіталів, пожвавлюватиме
ринкову кон’юнктуру та даватиме реальний ефект у вигляді гарантованої віддачі від
інвестованих з їх допомогою грошових коштів.
Фактори впливу на прийняття рішення щодо входження до ФПГ всіма
потенційними її учасниками пропонуємо систематизувати таким чином:
1) добровільна участь і збереження юридичної самостійності учасників;
2) відсутність сукупного акціонерного капіталу і виплати дивідендів натомість
наявність перехресного володіння акціями;
3) зв’язок економічних інтересів і взаємна участь у капіталах;
4) максимізація консолідованого прибутку за рахунок досягнення ефекту синергії;
5) ефективне залучення і утримання капіталів у межах групи;
6) мінімізація ризиків за рахунок їх абсорбції всіма учасниками групи;
7) підвищення фінансової стійкості кожного учасника і групи загалом;
8) відносна дешевизна інвестиційних ресурсів.
Найважливішою причиною, що спонукає до утворення ФПГ, з нашого погляду,
є забезпечення нею відносної дешевизни інвестиційних ресурсів, що акумулюються
у фінансових басейнах і банках групи. Дешевші інвестиційні ресурси дають змогу
фінансово-промисловим групам пристосовуватися до нових умов економічної
кон’юнктури з меншими витратами порівняно з іншими економічними об’єднаннями
подібних масштабів. Необхідно у той же час вказати, що функціонування в рамках
ФПГ забезпечує більш значний прибуток, ніж просто в процесі купівлі-продажу
матеріальних і фінансових активів, здійснюваних учасниками відокремлено.
Одержання більшого прибутку зміцнює зв’язки учасників групи, утримує їх разом
міцніше будь-яких адміністративних важелів.
Разом з тим слід зазначити, що група в цілому не є простим механічним
об’єднанням її окремих ланок. Іншими словами, кожен учасник групи має власні
переваги від участі в ній (рис.1). Її ж стратегічна мета розвитку – це можливість
контролювати і керувати капіталами в інтересах усієї структури, що, в свою чергу,
забезпечує стійкість кожному учаснику в її середовищі. Чим більше капіталів
підприємств, компаній і фірм контролює група, тим життєздатніша вона в цілому.
Саме загальний централізований контроль над капіталом визначає стійкість групи.
Банк і в цілому вся група стають надійними внаслідок партнерства, а не навпаки,
коли при організаційній діяльності по створенню ФПГ очікується, що фінансовопромислова група автоматично зміцниться, знайшовши собі готовий надійний банк.
Аналіз практики функціонування таких конгломератів у різних країнах дозволяє
ствердити, що основним стримуючим чинником у процесах створення ФПГ є
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відсутність ефективних пільг з боку держави, зокрема податкових. А тому у
розвинутих зарубіжних країнах уже давно визнали за доцільне надавати пільги
фінансово-промисловим групам, і зокрема банкам, що входять до їх складу. Дійсно, в
стратегічному плані держава повинна забезпечити умови, за яких банкам та
фінансово-кредитним установам ФПГ було б вигідніше виділяти кредитні ресурси на
інноваційно-інвестиційні цілі, а не просто перераховувати податки в бюджет.
У той же час в Україні не тільки не існує скільки-небудь обґрунтованої і
розумної концепції стимулювання фінансово-промислових груп, але й навіть ті
незначні пільги, які встановлені в різних нормативних актах, не застосовуються.
Попри очевидність такої потреби, слід зазначити, що сама стратегія розвитку банків і
фінансово-промислових груп в Україні обумовлена: високими економічними,
кредитними ризиками; відсутністю податкових стимулів; особливостями чинного
законодавства, яке не захищає належним чином прав кредитора і не дає змоги
швидко здійснити процедуру банкрутства боржника; труднощами реалізації застави
тощо. За таких обставин не викликає здивування той факт, що в Україні існує досить
значна кількість неофіційних і неформальних промислово-фінансових груп. Втім, до
сих пір офіційно не зареєстровано жодної фінансово-промислової групи.
Так само як в інших країнах, де законодавство у певні періоди перешкоджало
утворенню фінансово-промислових об’єднань або сповільнювало цей процес,
українське законодавство, що регулює створення і діяльність промисловофінансових груп, є перешкодою для активного формування таких структур. З таких
позицій вбачається доцільним термінове усунення недоліків законодавчої бази, які, з
нашого погляду, суттєво гальмують досліджувані інтеграційні процеси в Україні.
Серед них передовсім виділимо такі:
1) не передбачається формування ФПГ “знизу” – за ініціативою самих
учасників, припускається створення груп тільки “зверху” – згідно з постановами
уряду. За таких обставин банки автоматично втрачають можливості виступати в ролі
каталізаторів інтеграційних процесів;
2) єдиною реальною пільгою на даний момент є надання виробничим
підприємствам пільгових кредитів. Але і для цього у держави немає власних коштів, і
вона намагається вирішити ці проблеми за рахунок залучення ресурсів банківських
структур. Природно, що останніх такий підхід не влаштовує. З ним можна було б
погодитися лише за певних умов. По-перше, сам процес формування ФПГ має
відбуватися природним шляхом, а не за вказівками зверху. По-друге, банкіри, у свою
чергу, претендують на пільги, що виражаються для них насамперед у гарантіях
стабільності законодавства. Адже необхідні для пожвавлення виробництва капітали
вони вже мають;
3) головне завдання банку – учасника фінансово-промислової групи –
концентрація капіталу на пріоритетних напрямах, фінансування інноваційних
проектів, науково-дослідних та конструкторських робіт. Для його реалізації банк має
володіти сучасними технологіями та мати багатий досвід роботи на ринку. Це, в
свою чергу, потребує диверсифікації операцій, закріплених за банками – членами
ФПГ у законодавчому порядку.
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Ми виходимо з того, що одним із центральних питань економічної політики в
Україні на найближчі роки є питання про те, як можна вплинути на основоположний
стратегічний вибір, який мають нині зробити українські ФПГ: визнати своє існування
офіційно чи продовжувати вести бізнес “в тіні”. Таким чином, створення ФПГ є
історично неминучим, якісно новим етапом розвитку економіки України. Всі
промислово розвинуті країни світу досягли високих результатів економічного
розвитку значною мірою завдяки реалізації можливостей об’єднання промислового і
банківського капіталу в рамках фінансово-промислових груп.
Переваги участі у ФПГ

Для підприємств

Для банків

Підвищення ефективності
використання матеріальних,
фінансових, трудових, технічних
ресурсів

Ефективне оперування
фінансовими ресурсами різної
“довжини”

Прискорення розрахунковокасового обслуговування

Ефективне керування потоками
капіталів

Вирішення проблеми неплатежів шляхом
проведення взаємозаліків через клірингові
центри

Диверсифікація механізму обігу
цінних паперів
Можливість покривати ризики на
одному сегменті ринку прибутками
від діяльності на іншому

Передача банку у трастове керування
активів і майна
Передача банку керування
інвестиційними проектами

Оперативне формування пулів
фінансових ресурсів за рахунок
надходжень з різних джерел

Користування лізинговими та
факторинговими послугами банку за
системою знижок і пільг

Зменшення кредитного ризику

Фінансове оздоровлення і санація
(у разі необхідності)

Зниження ризикованості інвестицій

Задоволення потреб у кредитних ресурсах
різної “довжини”

Зниження операційних витрат за
рахунок здійснення пасивних і
активних операцій серед одного кола
клієнтів

Забезпечення фінансування
венчурного бізнесу
Передача банку керування
фінансовою діяльністю
Зменшення підприємницького ризику

Рис.1. Переваги участі у ФПГ для банків та підприємств
Джерело: складено автором.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ
ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ
КОМПАРАТИВІСТИКИ
Проблематика
глобальної
конкурентоспроможності
національних
господарських систем посідає вагоме місце в сучасних наукових дослідженнях.
Значний внесок у її розробку вносять праці відомих вчених та впливових
міжнародних організацій, присвячені вивченню та узагальненню досвіду
окремих країн. У цьому контексті актуалізується завдання узагальнення
теоретико-методологічних надбань економічної компаративістики в частині
дослідження конкурентоспроможності національних економік.
Як
самостійний
напрям
економічних
досліджень
економічна
компаративістика була започаткована в другій половині ХХ ст. у період
загострення цивілізаційного змагання соціалістичної та капіталістичної
господарських систем. Дискусії, що розгорталися в цей час, базувалися на
засадах неокласичної парадигми та оберталися навколо дихотомії «капіталізм соціалізм» або «ринкова економіка - командна економіка». При цьому реальні
господарські системи порівнювалися зі своєрідним еталоном, а саме: ідеальною
ринковою економікою, що розвивається на засадах досконалої конкуренції.
Відтак відмінності між реальними національними економіками визначалися на
основі їхніх «недосконалостей», пов’язаних з державним регулюванням та
незрілістю ринкових відносин. Водночас крах соціалістичної системи
наприкінці 1980-х – початку 1990-х років підірвав основи такого
протиставлення та змістив увагу дослідників на трансформаційні процеси в
країнах колишнього соціалістичного табору.
Криза традиційної економічної компаративістики сприяла зміцненню
позицій альтернативних наукових підходів до порівняння економічних систем,
що розроблялись на базі неортодоксальних течій економічної думки, а саме:
інституціоналізму, еволюційної економіки, нової політичної економії тощо,
представники яких звернули увагу на посилення інституційного різноманіття
господарських систем у відповідь на виклики глобалізації та обґрунтували
необхідність
використання
інституційно-еволюційного
підходу
в
компаративних дослідженнях [1, 2].
Щодо компаративних досліджень в галузі конкурентоспроможності
національних економік, то ще в 1965 р. американські дослідники Р. Фармер і Б.
Річмен здійснили першу спробу кількісного визначення рівня їхньої
порівняльної конкурентоспроможності на базі матричного підходу, що сприяло
розробці сучасної методології рейтингування країн за цим показником.
Подальше вдосконалення комп’ютерних технологій розширило можливості
математичного аналізу величезного обсягу статистичних даних і виявлення
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основних закономірностей формування конкурентних переваг національних
економік. Результати відповідних досліджень і розрахунків знайшли
відображення в рейтингах країн світу за рівнем конкурентоспроможності та
виокремленні основних факторів, що визначають зміну конкурентних позицій
окремих країн.
Істотний внесок у розвиток теорії конкурентоспроможності національної
економіки в цей період здійснив відомий західний дослідник М. Портер [3,4].
Здійснений вченим аналіз передумов формування «конкурентного ромба» в
різних
країнах
сприяв
виокремленню
чотирьох
стадій
їхнього
конкурентоспроможного розвитку, покладених в основу сучасних міжнародних
порівнянь.
Нині існує велика кількість міжнародних досліджень, які так чи інакше
зачіпають проблематику економічної компаративістики, проте безпосередньо
питанням національної конкурентоспроможності присвячено дві доповіді, що
користуються
загальним
визнанням:
«Звіт
про
глобальну
конкурентоспроможність» Світового економічного форуму (СЕФ) і «Світовий
щорічник конкурентоспроможності» Міжнародного інституту розвитку
менеджменту. При цьому основним інструментом узагальненої оцінки та
порівняння конкурентоспроможності країн в дослідженнях СЕФ є Індекс
глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI),
вперше опублікований в 2004 р.
Згідно
з
запропонованою
фахівцями
СЕФ
методикою,
конкурентоспроможність національних економік залежить від трьох ключових
чинників: макроекономічної ситуації, якості державних інститутів і рівня
технологічного розвитку, що конкретизуються для кожної країни на основі
119 показників, об’єднаних у 12 факторів, а саме: «якість інститутів»,
«інфраструктура», «макроекономічна стабільність», «здоров'я і початкова
освіта», «вища освіта і професійна підготовка», «ефективність ринку товарів та
послуг», «ефективність ринку праці», «розвиненість фінансового ринку»,
«технологічний
рівень»,
«розмір
внутрішнього
ринку»,
«конкурентоспроможність компаній» та «інноваційний потенціал». Вважається,
що для підвищення конкурентоспроможності різних країн пріоритетними є
різні фактори та їхні специфічні комбінації. Так, якість інституційного
середовища має більше значення для менш розвинених країн. Водночас
конкурентоспроможність розвинених країн, що характеризуються ефективною
інституційною системою, більшою мірою визначається зрілістю їхніх
національних інноваційних систем. Відтак у процесі розробки рейтингу СЕФ
усі країни розподіляються по п’яти стадіях розвитку конкурентоспроможності
(трьом основним і двом перехідним), залежно від рівня ВВП на одну особу.
При цьому для кожної з національних економік, охоплених дослідженням, звіт
містить детальні описи щодо позиції в рейтингу, найбільш значимих
конкурентних переваг і обмежень, які були виявлені на підставі
компаративного аналізу їхньої глобальної конкурентоспроможності.
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У Звіті СЕФ щодо глобальної конкурентоспроможності 2013-2014 рр.
представлено 148 країн, що на 4 країни-учасниці більше, ніж торік. Серед країн
колишнього СРСР у рейтингу лідирує Естонія (32 місце), Литва (48),
Азербайджан (39), Казахстан (50) і Латвія (52). Інші держави пострадянського
простору розташувалися нижче: Росія (64 місце), Грузія (72), Вірменія (79),
Україна (84), Молдова (89) і Киргизстан (121). Водночас аналіз цього показника
в динаміці засвідчує, що серед країн СНД лідируючі позиції посідає
Азербайджан (+7 пунктів у порівнянні з попереднім роком), Киргизстан (+6),
Грузія (+ 5), Росія, Вірменія та Латвія ( +3). Щодо України, то її рейтинг у
поточному році знизився на 11 пунктів [5]. На думку експертів, основним
чинником, що спричинив таку динаміку, є недосконалість інституційного
середовища, яке характеризується надмірною бюрократизацією, фаворитизмом
та непрозорістю. При цьому потужний інституційний ресурс нарощування
глобальної конкурентоспроможності розвинених країн (розвиток соціального
капіталу, посилення соціальної орієнтації та демократизації економіки) не був
задіяний в процесі трансформації командно-адміністративної економіки
України, що уповільнило темпи реформ та загострило кризові процеси.
У рейтингу глобальної конкурентоспроможності СЕФ 2013-2014 рр. жодна
з пострадянських країн не віднесена до групи розвинених економік, що
перебувають на третьому етапі конкурентоспроможного розвитку. Водночас
Естонія, Казахстан, Латвія, Литва та Росія включені до групи країн, що
знаходяться на перехідній до цього етапу стадії розвитку глобальної
конкурентоспроможності. Щодо України, то разом Грузією вона ввійшла до
другої групи країн, ключовими чинниками конкурентоспроможного розвитку
яких є підвищення ефективності. На перехідній до цього етапу стадії
знаходяться Вірменія, Азербайджан та Молдова [5].
Порівняльний
аналіз
динаміки
коефіцієнта
глобальної
конкурентоспроможності України, Грузії та Болгарії, що входять до групи
країн, ключовими чинниками конкурентоспроможного розвитку яких є
підвищення ефективності, за період 2007-2014 рр. (рис. 1) засвідчує, що, на
відміну від своїх сусідів, які демонструють послідовне нарощування
конкурентних переваг, Україна впродовж останніх семи років відрізнялася
нерівномірністю зміни цього показника та закріпилася майже на тому ж самому
рівні, що й у 2006 р. (4,05 проти 4,03).
Разом з тим, необхідно взяти до уваги певні обмеження, які ускладнюють
використання рейтингу СЕФ у процесі компаративного аналізу конкурентоспроможності національних економік. Йдеться про суб’єктивність у виборі
вагових коефіцієнтів для розрахунку зведеного індексу глобальної
конкурентоспроможності та використання не цілком адекватних показників для
вимірювання
окремих
його
складових.
Як
відомо,
рейтинги
конкурентоспроможності СЕФ розробляються на основі використання
загальнодоступних статистичних даних і результатів опитування керівників
компаній. Так, наприклад, у процесі підготовки цьогорічного звіту були опитані
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понад 14 000 респондентів з 148 держав. За цих умов виникають проблеми,
пов’язані з репрезентативністю вибірки та заангажованістю опитуваних
експертів, думки яких істотно варіюються як за соціальними групами, так і за
географічними регіонами.

Рис. 1. Динаміка індексу конкурентоспроможності Болгарії, Грузії та
України за рейтингом конкурентоспроможності СЕФ, 2007-2014 рр.
Розроблено автором на основі: [5].

Недосконалість зазначеної методики виявляється також у тому, що країни
з високим рівнем конкурентоспроможності можуть перебувати на різних
стадіях розвитку, більше того, вони можуть протягом 1-2 років переміщуватися
як на вищу стадію, що характеризує посилення їхніх конкурентних переваг, так
і на нижчу стадію, що на практиці має означати їхню деградацію. Наочним
прикладом є країни-експортери енергоресурсів, у яких за різкого поліпшення
умов міжнародної торгівлі спостерігалося швидке підвищення добробуту, не
викликане розвитком конкурентних переваг більш високого порядку [6, с.7].
На думку сучасних аналітиків, головною проблемою України в сфері
глобальної конкурентоспроможності є низький рівень інституційної
ефективності. За цих обставин пріоритетного значення для підвищення
конкурентоспроможності України набуває формування цивілізованого
інституційного середовища на основі розвитку соціального капіталу,
неформальних інституцій колективізму, довіри до держави, відкритості до
духовних і громадських інновацій, толерантності і т.д. Йдеться також про
створення належних інституційних умов для інноваційної діяльності,
законодавчого забезпечення структурної перебудови економіки, створення
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нормативно-правового середовища, сприятливого для високотехнологічних
галузей економіки, розвитку інтелектуальної власності, становлення
відповідної інфраструктури, застосування адміністративних заходів щодо
спрощення процедури створення та діяльності інноваційних підприємств,
запровадження податкових пільг, податкових кредитів, прискореної
амортизації, цільових грантів та позик тощо.
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Небрат В.В. Економічний розвиток та інституційна трансформація українського суспільства

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНСТИТУЦІЙНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Питання економічного розвитку та інституційних механізмів його
забезпечення належить до фундаментальних проблем сучасної науки та
практики господарювання. Актуальним завданням є виявлення змісту та
історичних тенденцій процесу еволюції інституційної структури економічної
системи, якісна характеристика залежності сучасних інституційних змін в
Україні від траєкторії попереднього розвитку, визначення на цій основі
особливостей взаємодії формальних і неформальних інститутів та розроблення
пропозицій щодо оптимізації форм і методів інституційного забезпечення
модернізації національної економіки.
Загально-теоретичний підхід до вивчення процесу інституційної
трансформації українського суспільства як підґрунтя економічного розвитку
полягає у трактуванні економічних інститутів як сталих норм економічної
поведінки та господарської взаємодії, або системи формальних і неформальних
обмежень, що виступають результатом тривалої еволюції та є наслідком
«кумулятивної причинності» (за Т. Вебленом), тобто взаємодії численних
економічних та неекономічних феноменів, що підсилюють один одного.
Історико-економічний аналіз трансформації інституційного середовища
дозволяє виокремити її основні етапи та визначити суперечності, що слугували
бар’єрами економічного розвитку.
Так, у період так званої «першої хвилі» ринкових реформ вітчизняної
економіки в складі інших держав (друга половина ХІХ ст.) відбулося
становлення інституційної структури суспільства, що містила базові ринкові
інститути (приватна власність та її правове забезпечення; економічна свобода
суб’єктів господарювання як основа розвитку підприємництва; конкуренція та
угоди як форми економічної взаємодії) і, разом з тим, зберігала і відтворювала
традиційні інститути (самодержавство; система влади-власності, що передбачає
ієрархічну модель економічної взаємодії та монополізацію функцій розподілу;
колективна відповідальність як результат насадження державою общинних
інститутів). Таким чином було сформовано суперечливу єдність двох
інституційних систем, що характеризуються принциповими відмінностями і,
відповідно, містять у своїй основі дихотомію ринкових і традиційних
інститутів. Асиметрія та непослідовність інституційних змін у подальшому
призвели до закріплення інститутів унітарної політичної системи, комунітарної
ідеології та редистрибутивної (роздатково-розподільчої) економіки.
На наступному історичному етапі – в радянський період вітчизняної історії
– суперечність формальних адміністративних і неформальних ринкових
інститутів визначила основний закон руху планово-централізованої економіки
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− циклічність зміни хвиль одержавлення та посилення адміністративнорепресивних важелів впливу на економічний розвиток і хвиль ліберальних
реформ, спрямованих на розширення сфери дії товарно-грошових відносин,
вартісних інструментів регулювання та саморегулювання економіки.
У добу державної незалежності України на початку 1990-х років
утвердження в суспільній свідомості ліберальної ринкової парадигми
економічного розвитку як єдино можливого та оптимального шляху
трансформації національної господарської системи було закономірним
наслідком домінування цих ідей у світовій економічній думці та глобальній
практиці державного управління економікою. Водночас обмеженість
неокласичного та особливо монетаристського підходу до трансформаційних
перетворень вітчизняної економіки років виявилася у звуженому трактуванні
змісту та стратегічних завдань перехідної економіки. Зведення їх до
роздержавлення, лібералізації господарського життя, боротьби з інфляцією
обумовило кумулятивне зростання інституційної невідповідності між
традиційними для суспільства нормами взаємодії та новітніми неформальними
«правилами гри» у лібералізованому, але невпорядкованому господарському
просторі; декларативними положеннями нового законодавства та фактично
діючими нормами ділової комунікації; завищеними очікуваннями, що
формувалися на ґрунті повного фіаско радянської економічної системи, та
реальними економічними можливостями трансформаційної економіки.
Формування сучасної інституційної структури в Україні протягом
1990−2000-х років може бути охарактеризоване як таке, що призвело до
значного розриву між формальними та неформальними інститутами, обумовило
низький рівень взаємодії державної стратегії, економічного законодавства та
моделей економічної поведінки економічних суб’єктів. Процес інституційної
трансформації національної економіки України у напрямі створення ринкового
середовища був детермінований низкою чинників, серед яких визначальними є
такі: практична відсутність базових ринкових інститутів та відповідної їм
інфраструктури на початку перехідного періоду; відставання у сфері
інформатизації суспільства та економіки, комп’ютеризації господарських
зв’язків та соціальних мереж, інформаційного насичення економічного
простору; невідповідність та протистояння нових і традиційних, формальних і
неформальних інститутів. Важливим інституційним обмеженням економічних
реформ стала також слабкість держави, яка виявляється у неефективному
виконанні нею функцій специфікації і захисту прав власності та контрактів.
Оскільки укорінення ринкових відносин мало спонтанний характер, то
відповідні інститути ринкової культури та інфраструктури сформувались із
суттєвим запізненням та безсистемно. Відтак аналіз основних інституційних
параметрів ринку засвідчує хронічну незавершеність інституційних
перетворень, що виявляє себе в такому: практиці «м’яких» бюджетних
обмежень; перерозподілі власності, що не відповідає інтересам суспільства;
повній незахищеності прав економічних суб’єктів; неефективності і
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корумпованості сформованої системи державного управління. Такі чинники
розвитку інституційного середовища, як політична нестабільність, проблема
дієздатності судової системи, інфорсменту (правозастосування) контрактних
прав і прав власності стали бар’єрами економічного зростання.
Активним чинником розвитку ринкового середовища, що істотно впливає
не лише на загальний стан господарства країни, але й на характер економічних
взаємозв’язків, є фінансова політика держави, що формує певні фінансові
інститути. Розвиток державних фінансів у роки ринкової трансформації
національної
економіки
України
характеризується
«монопольним
ціноутворенням» на ринку суспільних товарів і визначається стійким
неформальним інститутом ухиляння громадян від участі в процесі регулювання
суспільного сектору (абсентеїзм), що обумовлює низький суспільний запит
щодо транспарентності бюджетної інформації та об’єктивно відкриває широкі
можливості для використання державних фінансів групами інтересів.
У діалектичній взаємодії державних фінансів та суспільного сектора
головною суперечністю є невідповідність формальних і неформальних
інститутів, коли, з одного боку, існує певний порядок і визначені пріоритети
розподілу державного фінансування, а з іншого – прихований механізм
використання офіційних каналів доходів і важелів впливу на прийняття рішень.
Враховуючи траєкторію попереднього історичного розвитку вітчизняної
економіки та тривалий період заміщення ринкових фінансових інститутів
адміністративно-централізованим механізмом розподілу фінансових ресурсів,
головним завданням держави є створення таких інституційних умов, за яких
держава стає суб’єктом процесу універсалізації умов контрактів як базового
інституту ринкової економіки.
Поєднання ринкових і неринкових форм взаємодії в перехідній економіці
України означає поєднання «провалів ринку», обумовлених недосконалістю та
недостатністю ринкового механізму, з «провалами держави», що є наслідком
суперечностей суспільних цілей та інтересів політиків і бюрократичного
апарату, і знаходить вираження у політичному процесі та специфіці роботи
державних чиновників. На основі «провалів держави» відбулося укорінення
комплексу неформальних інститутів, що унеможливлюють розвиток
конкурентоспроможної економіки, посилюють соціальну напругу та
актуалізують суспільні запити щодо ефективності державного управління.
Сучасні події в Україні оприявнюють залежність інституційних змін від
траєкторії попереднього розвитку ринкових інститутів в Україні, обумовленої
зовнішніми викликами та активною державною політикою, що
характеризується невідповідністю економічних перетворень рівню розвитку
інститутів громадянського суспільства та правової держави. В основі історично
сформованого вітчизняного механізму економічного розвитку – домінуюча
роль держави в інституційному та ресурсному забезпеченні структурнотехнологічних і соціально-економічних перетворень; симбіоз урядової
бюрократії, іноземного капіталу та вітчизняних підприємців; орієнтація на
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зовнішні джерела інвестиційних та технологічних ресурсів, що має вплив на
сучасні можливості самопідтримуючого розвитку національного господарства.
Тому на сучасному етапі інституційна трансформація в напрямі синхронізації
модернізаційних перетворень у галузі державного управління та утвердження
демократичних стандартів соціальної взаємодії є передумовою, невід’ємною
складовою і потужним чинником економічного розвитку.
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СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ
Характерною ознакою ХХІ століття є загострення конкурентної боротьби у
світовому економічному просторі. В результаті цього невпинно поглиблюються
протиріччя між темпами світового споживання і можливостями їх забезпечення
за рахунок природи, як ресурсного джерела, та досягнень науково-технічного
прогресу, як потужного фактора підвищення продуктивності суспільної праці і
введення в дію альтернативних видів ресурсів. У зв’язку з цим наявність
проблеми забезпечення конкурентоспроможності національних економік стає
характерною ознакою економічної політики держав.
Завдання створення конкурентоспроможної національної економіки
особливо актуальним є для України. Адже сьогодні, на двадцять третьому році
незалежності, її економіка займає самі низькі рейтинги серед країн світового
господарства. Україна так і не досягла рівня національного виробництва 1990
року [2, 30].
Проблема національної конкурентоспроможності та окремих її сторін
давно стала складовою економічної теорії. Значний внесок у її дослідження
зробили такі вітчизняні вчені, як Л.Л. Антонюк, В.Д. Базилевич, Я.Б. Базилюк,
З.С. Варналій, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, Н.І, Гражевська, П.С. Єщенко,
Я.А. Жаліло, І.І. Мазур, Ю.В. Полунєєв, Л.І. Федулова, Г.М. Филюк, А.А.
Чухно та ін.
Проте відзначимо, що рівень наукової розробки проблеми
конкурентоспроможності національної економіки стосовно економіки України
не відповідає потребам сьогодення. Основний недолік наявних досліджень – це
їх недостатня системність, вибірковість, часткова обґрунтованість.
Метою статті є з’ясування суті проблеми конкурентоспроможності
національної економіки та можливостей її реалізації в Україні.
Результати дослідження. Вихідним пунктом дослідження проблеми
конкурентоспроможності національної економіки окремої країни має бути її
економічний аналіз, що, в свою чергу, розгортається в цілу схему, починаючи
від виявлення потенціалу ресурсної бази і ефективності суспільних механізмів
його використання і закінчуючи аналізом соціально-економічної ефективності
національного виробництва.
В літературі склалося ряд підходів в дослідженні конкурентоспроможності
національної економіки. І.Мазур, зокрема, виділяє такі: ресурсний, факторний
та рейтинговий [3, 46].
Отже, в економічній теорії загальною методологічною основою
визначення конкурентоспроможності національної економіки однозначно
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визнається багатофакторний підхід. При цьому враховується, що з розвитком
суспільного виробництва країн та ускладненням світового ринку кількість
факторів конкурентоспроможності зростає. Сьогодні все сильніше впливає на
конкурентність національних економік такий фактор як «посилення глобальної
нестійкості» [3, 29-35]. Дія всіх факторів має сприйматися і оцінюватися з
позиції забезпечення найглибших основ конкурентоспроможності національної
економіки: 1) ефективного використання національних ресурсів; 2)
забезпечення високої продуктивності національної економіки; 3) досягнення
високого рівня життя населення країни та прогресуючої динаміки його
зростання[4, 814].
З’ясовуючи теоретичні основи конкурентоспроможності національної
економіки, необхідно підкреслити, що ця проблема є невід’ємною складовою
ще ширшої економічної проблеми, якою є суспільне відтворення. Особливо
важливо бачити, що конкурентоспроможність національної економіки має
формуватися, забезпечуватися і проявлятися у всіх сферах суспільного
відтворення: виробництві, розподілі, обміні і споживанні.
Принципове
значення
в
дослідженні
конкурентоспроможності
національної економіки має врахування такого фактора впливу на умови
національного виробництва як характер економічних відносин і пануючої
економічної системи. Вирішальне значення тут мають відносини власності.
Нині є очевидним, що ліберальна модель організації ринкової економіки уже
давно не відповідає змісту сучасного цивілізаційного процесу.
Проблему конкурентоспроможності національної економіки сьогодні не
можна розглядати без врахування ролі держави, яка визначає і здійснює
стратегію конкурентоспроможності, встановлює «правила гри» ринкових
відносин, розробляє необхідні закони і забезпечує їх виконання, втілює в життя
завдання модернізації економіки і соціальну політику.
Є всі підстави стверджувати: Україна має достатні матеріальні
передумови, щоб вийти на передові позиції світової економіки. Насамперед
відзначимо, наша країна багата природними ресурсами, що являє значні її
конкурентні переваги. Це грунтові і водні ресурси, велике розмаїття видового
складу рослинності, всі основні види корисних копалин, значні мінеральні та
паливні ресурси, запаси будівельних матеріалів, рекреативні ресурси. Україна
відрізняється великою питомою вагою орних земель (53,8%). А всі
сільськогосподарські угіддя країни у 2011 р. складали 41557,6 га, що становить
68,9% всієї площі землі [2, 151].
Україна
має
необхідну
матеріальну
базу
для
утвердження
конкурентоспроможної економіки. Вона належить до промислово розвинутих
країн світу, має один з найбільш розгалужених в Європі промислових
комплексів. В арсеналі вітчизняних галузей представлені усі відомі базові
технології, які використовує світова промисловість: виробництво матеріалів,
переробні, заготівельні, металообробні, термічні, збиральні, нанесення
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покриттів та ін. [5]. Україна володіє значним трудовим потенціалом, який
цілком достатній, щоб при певних реформах створити ефективний ринок праці.
Тепер завдання зводиться до того, щоб забезпечити високу економічну
ефективність
використання
наявного
ресурсно-промислово-трудового
потенціалу, за якої будуть сформовані реальні переваги української економіки
на світових ринках і в соціальній сфері всередині країни.
Щоб визначити зміст цієї складової конкурентоспроможності національної
економіки України необхідно обґрунтувати ті суспільно-господарські і
науково-технічні механізми, які забезпечать високоефективне, відповідне
світовим стандартам використання ресурсної і матеріально-технічної бази
суспільного виробництва країни та динамічне економічне зростання.
1. Найперше, що має зробити Україна – відмовитися від ліберальної
моделі розвитку. Саме в умовах цієї моделі були підірвані регулюючі начала
національної економіки, необґрунтовано занижена економічна роль держави,
деформовані соціальні і господарські стандарти розвитку.
2. Визначальним пріоритетом зміни якості економічної системи України з
метою забезпечення високої конкурентоспроможності національної економіки є
створення ефективної, соціально-спрямованої системи відносин власності,
основою якої мають стати колективні та державна форми власності.
3. Стратегічною
проблемою
забезпечення
високої
конкурентоспроможності української економіки є її модернізація. Потрібно
створити загальнонаціональну програму модернізації економіки, у якій мають
бути обґрунтовані: а) мета програми; б) структура і основні пріоритети; в)
детально розкритий напрям утвердження інноваційної системи розвитку; г)
кадрове і наукове забезпечення програми; д) інвестиційне забезпечення. А після
цього має реформуватися господарський механізм.
4. Формування конкурентоспроможної національної економіки потребує
обґрунтування галузей і сфер, які в першу чергу здатні продемонструвати
конкурентні переваги на світових ринках. В Україні це: виробництво зерна,
створення національних супутникових систем, участь у реалізації
міжнародного проекту «Морський старт» та ін.
5. Обґрунтування експортно-імпортної моделі країни. Нині в Україні
утвердилася сировинна експортно-орієнтована модель розвитку, яка постійно
виявляє свої істотні недоліки і ризики, втрати макроекономічної стабільності і
падіння ділової активності [6, 23].
6. Важливою складовою проблеми формування конкурентоспроможної
національної економіки є визначення її соціальних параметрів і забезпечення
високого рівня життя населення країни.
7. Очолювати весь процес забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки України і відповідати за його здійснення має держава.
Така її роль стане можливою тоді, коли наше суспільство відмовиться від
ліберальної соціально-економічної системи і стане твердо на шлях створення
соціально-орієнтованої економіки.
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Висновок. Створення конкурентоспроможної національної економіки
України – завдання є цілком реальним. Для цього в країні є достатні
матеріально-технічні умови. Вирішальним тепер має бути перетворення цих
умов у глибокі якісні зміни в економіці. Центральною ланкою всього цього
процесу мають бути докорінні зміни економічної системи країни, перехід до
соціально-орієнтованої моделі розвитку.
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ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ
Проблема формування ділової репутації підприємства та управління нею у
сучасному бізнес-середовищі є багатогранною. Тому її дослідженні існує
декілька підходів: 1) «медійний» – розуміння репутації як суспільної думки про
підприємство; 2) юридичний – зосереджує увагу на репутації як на об’єкті
правого захисту; 3) управлінський або внутрішньо-корпоративний – акцентує
увагу на репутації як наслідку ефективної співпраці підприємства з власним
бізнес-оточенням; 4) соціологічний – тяжіє до зовнішньої порівняльної оцінки
репутації підприємств.
Загальний перелік чинників чи критеріїв, на основі яких ґрунтується ділова
репутація організації, визначений відомою міжнародною організацією Reputation
Institute (США). До ключових параметрів ділової репутації організацією віднесено
емоційну привабливість та якість продукції, відносини з партнерами, репутацію
керівництва, фінансові показники та соціальну відповідальність компанії.
Представниками Reputation Institute розроблено інтегровану систему Scorcard –
інструмент, що відстежує 27 атрибутів репутації компанії, які згруповані навколо
7 основних чинників: результативність, продукти, лідерство, соціальна
відповідальність, корпоративне управління, ставлення до персоналу, інновації.
Більш деталізовані та адаптовані параметри ділової репутації можна
розглядати за рядом критеріїв (табл.1).
Практика показує, що процес набуття добропорядної репутації завжди є
складним і тривалим, у той час як зниження репутаційного статусу може
відбутися буквально за лічені дні внаслідок неправильних дій підприємства на
ринку. Розуміння необхідності формування ділової репутації підприємства
повинно бути невід'ємною частиною загального процесу його функціонування.
Процес управління діловою репутацією складається з кількох етапів:
1) створення нематеріальної вартості (value creation) – діяльність, спрямована на
створення конкурентних переваг компанією, налагодження комунікацій (value
reporting) – налагодження зв’язків з різною цільовою аудиторією; 2) оцінювання
реакції цільових груп (value reaction) – комплексне оцінювання ділової репутації
на підставі групи якісних та кількісних показників, які дають можливість
відстежувати реакцією конкретної цільової зацікавленої групи; 3) оцінювання
зміни вартості (net present value) – здебільшого кількісна оцінка ділової репутації,
тобто відстеження того, як ділова репутація вплинула на капіталізацією компанії
та її фінансові показники.
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Таблиця 1
Параметри корпоративної репутації
Фінансовий стан
менеджменту
виручка;
прибуток;
використання
активів;
довгострокові
інвестиції;
вартість
брендів
Інновації

Корпоративна
культура
виконання
зобов’язань;
прозорість;
інформаційна
відкритість;
ділова етика;
чесна
конкуренція
Управління
персоналом

дослідження і залучення
розробки;
професійних
першість на
кадрів;
ринку;
справедлива
впровадження оплата праці;
нових
турбота про
технологій;
персонал;
здатність до
корпоративна
змін
культура
Джерело: складено за [1]

Якість товарів і
послуг
задоволення
споживачів
якістю продуктів;
відповідність
стандартам якості

Екологічна
відповідальність
уникнення
забруднення
води і атмосфери;
мінімізація
рівня утворення
відходів;
рекультивація
земель,
інші

Якість
розуміння
стратегії;
перспективи
бізнесу;
відповідність
бізнес - процесів
складності завдань;
репутація
Соціальні інвестиції
підтримка
місцевих громад і
соціальних проектів;
дотримання
прав людини;
інше

Побудова організаційного механізму управління діловою репутацією
підприємства залежить не тільки від її окремих елементів, але й окремих
елементів загальної системи управління, що забезпечує комплексну взаємодію
систем управління підприємством, їхній синергетичний ефект. До складу
елементів цього механізму відносять: правовий, аналітичний, ресурсний,
мотиваційний, комунікаційний елементи загальної системи управління, а також
бренд, імідж, якість продукції, гудвіл як структурні елементи ділової репутації
підприємства [2, с.4].
Зміст системи управління діловою репутацією підприємства можна
визначити також як сукупність чотирьох блоків управління: 1) блоку об’єктів
управління (ділова репутація, її складові), 2) блоку суб’єктів управління
(менеджери в залежності від контактних аудиторій), 3) блоку процесів
управління (формування, розвиток, оцінка, коригування) та 4) блоку функцій
управління (планування, організація, мотивація і контроль).
Слід додати, що останнім часом на один із визначальних чинників
формування ділової репутації українських компаній перетворюється
корпоративна соціальна відповідальність. Компанії намагаються включити
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параметр корпоративної соціальної відповідальності у процес управління діловою
репутацією шляхом здійснення комплексу різних соціальних заходів і програм.
Для управління репутацією недостатньо сформулювати певні критерії та
починати управляти ними, – потрібне створення необхідних внутрішніх і
зовнішніх передумов: 1) бізнес має пройти початкові етапи становлення;
2) компанія повинна мати кошти, щоб спрямовувати їх на формування та розвиток
ділової репутації; 3) компанії потрібен якісний і свідомий топ-менеджмент, який
має розуміти, як управляти діловою репутацією.
У процесі управління репутацією слід враховувати також зовнішні та
внутрішні репутаційні ризики. Зовнішні ризики – це, зокрема: висловлювання
чиновників; неправомірні дії конкурентів; несприятлива ситуація в галузі;
неправдиві слухи; несанкціоновані публікації в ЗМІ та Інтернет; інформація про
незадоволеність клієнтів тощо. Внутрішні ризики – це, наприклад:
безвідповідальні дії працівників; розголошення комерційної таємниці;
звільнення ключових співробітників; порушення компанією законодавства;
свідомі дії співробітників, що підривають репутацію фірми.
Невід’ємною частиною процесу формування репутації підприємства є
інформування цільових груп про перспективи його розвитку та можливості
задоволення інтересів зацікавлених сторін. Комунікації вибудовуються на
основі корпоративного бренду, який включає в себе місію, бачення,
унікальність, цінності, позиціонування та фірмовий стиль. Приведення у
рівноважний стан репутації та бренду є запорукою успішності комунікацій.
Процес управління діловою репутацією підприємства повинен бути
системним і здійснюватися на основі чіткого концептуального бачення
перспектив його розвитку.
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СТРУКТУРНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ:
РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Современная экономика России развивается в рамках и по логике
постиндустриальной модели. На макроуровне происходит развитие базовых
секторов экономики, включая глубокую переработку природных ресурсов,
использование энергетических, транспортных и сельскохозяйственных
возможностей страны. На микроуровне - модернизация существующих
производств, с применением информационных, медицинских и других
новейших технологий. Динамику названным процессам придают созданные
государством институты развития, формирующие особые условия в стране,
которые мотивируют предприятия снижать издержки, обновлять продукцию и
гибко учитывать запросы потребителей. Очевидно, что институты развития,
являясь инструментами формирования инновационной экономики, оказывают
влияние и на перераспределение ресурсов общества в рамках структурной
диверсификации экономики страны, что в итоге должно привести к
устойчивому экономическому благополучию России.
Цель данной работы исследовать роль институтов развития как одного из
инструментов реализации структурной диверсификации экономики России. Для
этого необходимо решить следующие задачи: уточнить понятие «институт
развития»; определить виды и особенности функционирования институтов
развития, обобщив основные результаты их деятельности в России за
последние годы; выявить основные аспекты развития структурной
диверсификации экономики России; смоделировать развитие структурной
диверсификации национальной экономики в аспекте воздействия на нее
институтов развития.
В современной экономике существует несколько определений институтов
развития. В трактовке авторского определения, институт развития – это
организационно-экономическая структура, созданная государством для
устойчивой генерации и внедрения инноваций в российскую экономику, с
эффектом перераспределения ресурсов, с последующей диверсификацией
экономики страны [1].
Определим виды и особенности институтов развития. К основным
современным российским институтам развития относятся: ГК «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»;
особые
экономические зоны (ОЭЗ); Инвестиционный фонд России; ОАО «Российская
венчурная
компания»;
ОАО
«Российский
инвестиционный
фонд
информационно-коммуникационных технологий»; ГК «Российская корпорация
нанотехнологий»;
ОАО
«Агентство
по
ипотечному
жилищному
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кредитованию»; ГК «Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»; ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»;
ОАО «Росагролизинг» и др.
Названные институты развития предназначены для решения определенных
задач в формировании инновационной российской экономики.
Последнее десятилетие экономика России функционирует в рамках
дирижистской идеологии, предполагающей ведущую роль государства в
обеспечении устойчивых темпов экономического роста. Решаемые задачи
экономической политики страны показали не достаточную эффективность
принимаемых мер. Объясняется это несколькими основными причинами: не
оперативное реагирование государственного аппарата на возникающие
проблемы, высокий уровень коррупции и неблагоприятные экономические
условия в виде прошедшего недавно экономического кризиса. Перечисленные
неблагоприятные условия также можно отнести к основным проблемам
структурной диверсификации экономики России.
Можно согласиться с мнением кандидата экономических наук Н.Ш.
Шакирова. Он определяет диверсификацию как основу структурной
модернизации экономики России, а также одновременное развитие многих, не
связанных друг с другом, видов производства и услуг; как государственную
политику,
направленную
на
создание
современной
структуры
народнохозяйственного комплекса; как комплексное многоотраслевое развитие;
как расширение ассортимента и модификаций одной и той же продукции [2].
Объединяя процесс функционирования институтов развития, главной
задачей которых является устойчивая генерация и внедрение инноваций в
российскую экономику и процесс структурной диверсификации как основы
структурной модернизации экономики России в единую структурообразующую
линию, можно сформировать единую оптимальную многофакторную модель
структурной диверсификации экономики России.
Проведя корреляцию трех аспектов: институтов развития в виде
инструментов реализации российской инновационной политики; отраслей
экономики и сферы деятельности разделенных по территориальному принципу,
можно методом многомерной функциональности создать оптимальную модель
структурной диверсификации экономики страны. На рисунке 1 приведена
модель с тремя показателями каждой конфигурации. Очевидно, что показателей
каждой грани куба может быть больше, в зависимости от потребности
экономики государства в тех или иных инструментах, точек роста и сферах их
деятельности.
Очевидно, что предложенная многофакторная модель структурной
диверсификации экономики - это сложно развивающийся объект. Исходным
системообразующим отношением здесь является отношение между
содержанием и формой. Противоречивое единство содержания и формы
обеспечивает относительную устойчивость и одновременно является
источником относительной изменчивости и мобильности системы.
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Инструменты
Универсальные
банки развития
Институты поддержки
прикладных инноваций
Отрасли
Агентства по развитию
стратегических технологий
Промышленности

Сельское хозяйство

Инновационная
сфера

Сфера
экономической и
социальной
инфраструктуры

Сфера
внешнеэкономической
деятельности

Внешняя торговля и
международное сотрудничество

Сферы деятельности
Экономика субъекта Федерации

Рис.1. Многофакторная модель структурной диверсификации экономики
России
Отличительной чертой является постоянная организационная структура,
систематическая деятельность, а также выработка системы ответственности и
контроля.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У ХАРЧОВІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Розвиток економіки як на світовому, так і на національному рівні
характеризується поширенням глобалізаційних та інтеграційних процесів,
укрупненням бізнесу, зростанням інтенсивності конкуренції, підвищенням
рухливості зовнішнього середовища.
На сьогодні інтеграція є актуальною стратегією розвитку більшості
підприємств для підвищення ефективності виробництва та стійкості їхнього
функціонування. Для одних компаній − це шлях завоювання ринку, для інших −
доступ до фінансових ресурсів. Різноманітність економічних умов діяльності
підприємств зумовлює існування різних типів інтеграції − вертикальної,
горизонтальної, конгломератної.
Як правило, інтеграція може відбуватися у «жорсткій» (шляхом зміни прав
власності та обмеження рівня юридичної та господарської самостійності
учасників) та «м’якій» (шляхом узгодження інтересів учасників) формах, які є
взаємозалежними та взаємодоповнюючими. Проте, на багатьох галузевих ринках
виникають процеси часткової заміни «класичних» форм інтеграції іншими
формами. Наприклад, квазіінтеграція (пряма чи зворотна диверсифікація) може
розглядатися як створення альянсів між підприємствами, зацікавленими в
інтеграції без переходу прав власності. На нашу думку, квазіінтеграція може бути
визначена як попередник інтеграції та різновид «м’якої» інтеграційної взаємодії.
На активність інтеграційних процесів та формування інтегрованих об’єднань
впливає цілий комплекс зовнішніх та внутрішніх факторів, які постійно
змінюються та вимагають адекватної адаптації суб’єктів господарювання до цих
змін.
У першу чергу до числа таких чинників можуть бути віднесені природні,
політичні, соціальні, правові, організаційні, економічні, наукові, технічні,
технологічні тощо.
Дія окремих чинників викликає утворення інтегрованих систем певного типу,
інші – дають лише короткочасний імпульс та активізують інтеграційні процеси.
Ігнорування зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування може
призвести до руйнування інтегрованої системи та/або поглинання
конкурентами. Саме тому точна ретроспективна оцінка інтеграційних процесів,
визначення системи економічних чинників, наявність достовірної інформації
щодо поточного стану зовнішнього та внутрішнього середовища,
прогнозування очікуваних змін є підґрунтям формування та реалізації
ефективної стратегії розвитку суб’єктів господарювання.
70

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Крім того, необхідно відзначити, що окремі чинники зовнішнього
середовища актуальні протягом тривалого періоду часу або є постійними
(загальний стан економіки, рівень розвитку фінансової та кредитної системи
країни, рівень інфляції, адміністративні перепони, наявність конкурентних
переваг (пріоритетність галузі), стан розвитку регіонів, коливання ринкової
кон’юнктури, мінливість попиту, зміна цін на сировину, продукцію, рекламу,
логістику, невизначеність зовнішнього середовища та економічні ризики тощо),
інші – актуалізуються в окремі проміжки часу.
Основними особливостями зовнішнього середовища функціонування
вітчизняних підприємств є багатовекторна спрямованість та високий темп
проведення економічних перетворень, мінливість та динамізм, значний ступінь
ризику та невизначеності. За таких умов суб’єктам господарювання необхідно
вчасно виявляти зміни в середовищі, ідентифікувати тенденції розвитку,
розробляти й реалізувати систему заходів щодо ліквідації або зменшення
негативних наслідків впливу та використання сприятливих умов щодо
формування та розвитку інтегрованих об’єднань.
Проте, необхідно зазначити, що окремі чинники зовнішнього середовища,
які активізують інтеграційні процеси в інших країнах, не мають дієвого впливу
на динаміку та характер інтеграційних процесів в вітчизняній економіці. На
нашу думку, до таких факторів варто віднести: стимулюючі дії держави
(надання пільг та дотацій, державних замовлень); збереження керованості в
ланці «підприємство-об’єднання» в рамках традиційних господарських зв’язків,
запобігання розпаду унікальних виробничо-технологічних комплексів,
збереження керованості пріоритетними галузями; прагнення зберегти
регіональні галузеві комплекси, можливість забезпечити діяльність та розвиток
підприємств регіону; створення та /або збереження робочих місць, соціальний
захист населення.
Крім того, доцільність інтеграції господарюючих суб’єктів та ефективність
інтегрованої структури вирішальною мірою визначається здатністю
господарюючих суб’єктів до сприйняття різноманітних факторів і можливістю
створення відповідних економічних, організаційних та правових умов для їх
застосування у практичній діяльності, тобто є необхідність визначити
співвідношення факторів та мотивів інтеграції. Наявні чинники зовнішнього
середовища обумовлюють виникнення різноманітних мотивів щодо створення
інтегрованих структур. Деякі мотиви не втрачають свою актуальність в будьяких економічних умовах (збільшення прибутків, прагнення забезпечити
стабільність в умовах невизначеності та змінних ринків, зниження загального
ступеня ризикованості діяльності, ефект масштабу тощо), інші – актуалізуються
як реакція на зміну зовнішніх умов господарювання.
На практиці інтеграція суб’єктів підприємництва часто є вимушеною
реакцією на зміну зовнішніх умов, скорочення вільної ринкової конкуренції та
збільшення монополізації ринків.
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Причиною об’єднання підприємств виступає необхідність забезпечення
стабільних доходів у результаті створення власної надійної сировинної бази,
формування постійних ринків збуту виробленої продукції, розширення сфер
діяльності, консолідації капіталів тощо.
Необхідність підвищення ринкової стійкості підприємств харчовій
промисловості України обґрунтовує подальше формування та розвиток
об’єднань, які здатні конкурувати з продукцією зарубіжних виробників. В
першу чергу, це стосується тютюнової, пивоварної, олійно-жирової,
кондитерської галузей та виробництва безалкогольних напоїв, високі
конкурентні позиції яких забезпечуються використанням сучасних видів
обладнання, освоєнням інноваційних технологій, впровадженням прогресивних
методів організації та управління виробництвом та вибором ефективних
стратегій розвитку на основі формування інтегрованих структур.
Останнім часом і для інших галузей харчової промисловості (м’ясної,
молочної, цукрової, хлібопекарської та інших) характерним стає поширення
інтеграційних стратегій та зростання ефективності як у межах окремих
складових єдиного технологічного ланцюга, так і у виробничих відносинах між
ними.
Галузеві особливості зумовлюють доцільність певних пріоритетних
напрямків інтеграційної взаємодії між підприємствами харчової промисловості та
іншими суб’єктами ринку. Найбільш ефективним варіантом інтеграційної
взаємодії для підприємств м’ясопереробної, молочної та цукрової галузей є
максимальна
інтеграційна
взаємодія
з
виробниками
сировини
та
сільськогосподарськими кооперативами (вертикальна інтеграція назад) з метою
забезпечення якісною сировинною власних виробництв та розширення зон
постачання сировини; виробникам пива, кондитерської та хлібобулочної продукції
слід звернути увагу на потенційні можливості використання переваг
внутрішньогалузевих кластерів; крім того, для підприємств хлібопекарської галузі
актуальним є посилення інтеграційних відносин з виробниками борошна
(забезпечення
виробництва
власною
сировиною)
та
торговельними
підприємствами (збільшення обсягів збуту та розширення ринку). Підприємствам
усіх галузей АПК необхідно акцентувати увагу на розвитку міжгалузевих
науково-технічних відносин з метою підвищення конкурентоспроможності
підприємств.
Стійкий розвиток підприємств вітчизняної харчової промисловості
визначається рівнем розвитку виробництва та формуванням інтеграційних
зв'язків в АПК, що призводять до створення комплексно інтегрованих
об'єднань. Активізація інтеграційних процесів сприяє пом'якшенню кризових
явищ в агропромисловому комплексі, створює умови для нарощування обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції з метою повноцінного
забезпечення населення продовольством, а промисловості – сировиною,
дозволяє забезпечити техніко-технологічну, організаційно-управлінську та
економічну єдність учасників інтегрованих структур, контролювати увесь
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ланцюга виробництва та реалізації продукції, сприяє консолідації зусиль
виробників, активізує потенційні можливості щодо більш ефективного
використання всіх наявних ресурсів, підвищує відповідальність і ефективність
дій кожної ланки інтегрованої системи.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАРКЕРУ БІЗНЕС-МОДЕЛІ НА
ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ І УТРИМАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ
В умовах сучасного бізнес-середовища успішний розвиток вітчизняних
підприємств неможливий без формування якісної бізнес-моделі, у якій всі
компоненти є взаємозалежними та збалансованими. Успішність бізнес-моделі
на споживчому ринку є основою забезпечення бажаного рівня
конкурентоспроможності підприємства та, відповідно, підґрунтям формування
міцних конкурентних переваг. Ефективна, оптимізована та адаптована під
умови бізнесу бізнес-модель є ключовим фактором успіху підприємства як з
позицій найбільш ефективного використання ресурсів, так із позицій
ефективності розвитку підприємства.
Сучасна економічна література містить досить значну кількість публікацій
присвячених розвитку підприємств. Питання управління розвитком
підприємств широко висвітлені в працях вітчизняних та закордонних вчених.
Науковцями запропоновані різні альтернативи вирішення окремих задач
управління розвитком. Проте, на сьогоднішній день науковці розглядають лише
окремі аспекти управління розвитком, але не приділяють достатньої уваги
створенню та обґрунтуванню цілісної системи управління розвитком на основі
бізнес-моделі підприємства. Наявні розробки в більшості носять узагальнений
рекомендаційний характер та не в повній мірі відповідають потребам практики
вітчизняних підприємств.
Невизначеність зовнішнього середовища, що обумовлена переважно
дестабілізуючим впливом на діяльність підприємства політичних, економічних,
соціальних та технологічних факторів, ще більш ускладнює процес досягнення
намічених цільових орієнтирів. Це актуалізує питання пошуку дієвих форм,
методів та інструментів, завдяки яким підприємство може забезпечити стійкий
розвиток.
Аналіз економічної літератури [1-4] та проведені власні дослідження
показали, що саме споживачі є рушійною силою, яка може привести до міграції
цінності на підприємстві (втрати споживача). Слід погодитися із А.Слівотскі,
який визначає, що «… споживачі та їх пріоритети існують не в вакуумі» [4].
Розвиток науково-технічного прогресу, насиченість товарних ринків та інші
фактори обумовлюють еволюцію пріоритетів споживачів та вливають на
признання бізнес-моделі споживачем. З метою раннього попередження міграції
цінності підприємства повинні здійснювати системну оцінку якості та
конкурентоспроможності своїх бізнес-моделей.
Як свідчить практика діяльності вітчизняних підприємств, одним із
ключових факторів, який значно впливає на процеси створення і утримання
74

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

споживчої цінності, а також формування лояльності споживача до підприємства
та його продукції є інформаційний маркер бізнес-моделі. Сила інформаційного
маркеру бізнес-моделі, відповідно до проведених соціологічних досліджень,
характеризується наступними рівнями (рис. 1)
1 рівень

Споживач орієнтується на ціну та придбає продукцію будь-якого підприємства.
Інформаційний маркер бізнес-моделі не немає сили впливу на споживача.
Лояльність споживача до інформаційного маркеру бізнес-моделі відсутня.

2 рівень

Інформаційний маркер бізнес-моделі забезпечує певний захист підприємства в
умовах жорсткої цінової конкурентної боротьби. Споживач має сформований образ
підприємства, який дозволяє ідентифікувати його від інших підприємствконкурентів.

3 рівень

Споживач задоволений. Інформаційний маркер бізнес-моделі має значний ступінь
впливу на споживача. Причини придбавати аналогічну продукцію інших
підприємств у споживача відсутні.

4 рівень

Інформаційний маркер бізнес-моделі працює на підприємство. Довіра споживачів до
підприємства спрощує реалізацію намічених цільових орієнтирів та стратегію
розвитку.

Рис. 1. Рівні сили впливу інформаційного маркеру бізнес-моделі при
формуванні лояльності споживача до підприємства
Інформаційний
маркер
бізнес-моделі
характеризує
адекватність
сприйняття її споживачем та описується низкою факторів, серед яких
переважне місце належить критерію ергонімності бізнес-моделі, яка визначає
інформативно-рекламний простір бізнес-моделі та адекватність сприйняття її
споживачем та дозволяє сформувати інформаційну основу для розробки
напрямків підвищення лояльності споживача до підприємства, утримання
споживчої цінності та розробки цільових орієнтирів підвищення рівня
конкурентоспроможності діючої бізнес-моделі та її життєздатності.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
Підприємство є первинною ланкою національної економіки. Саме розвиток
підприємств є рушійною силою у розвитку галузей та секторів економіки.
Динамізм, що притаманний нинішньому середовищу функціонування
підприємств, зумовлює необхідність пошуку методів підвищення рівня
адаптивності до умов господарювання та постійно відновлення рівноваги,
оскільки фактори впливу на діяльність підприємства мають турбулентний
характер. Управління підприємством і його розвитком зокрема є динамічним
інтегрованим процесом, а не лише сукупністю статичних процесів, які час від
часу змінюють один одного. Саме тому інструменти й методи управління
підприємством мають базуватися на теорії економічної динаміки, що
найкращим чином відповідає сучасному середовищу.
Економічна динаміка являє собою сукупність процесів, що протікають з
різною інтенсивністю, впливають один на одного та можуть бути як
односпрямованими, так і різноспрямованими [1]. Особливістю економічної
динаміки є те, що окремі економічні процеси протікають за різними векторами
та мають неоднакову швидкість, що ускладнює аналіз, прогнозування та
розробку політики адаптації до динамічних економічних процесів.
Ефективне управління розвитком підприємства, на нашу думку, має
відповідати критерію стійкості, тобто спроможністю підприємства зберігати
рівновагу при ініціації та реалізації процесів розвитку або якомога швидше
повертатися до рівноважного стану.
Зауважимо, що Ю.С. Погорєлов звертає увагу на антагонізм понять
стійкості та розвитку, підкреслюючи, що розвиток підприємства руйнує його
рівновагу, що викликано іманентністю дискретних стрибків, які й створюють
стан нестабільності [2, с.32]. Однак в той же час, він підкреслює, що
підприємство як певний організм має певний механізм гомеостазу, тому для
підприємства більш характерним стан динамічної, а не статичної рівноваги.
Динамічна стійкість процесу економічного розвитку підприємства
характеризує вже сам процес розвитку підприємства, постійність і
безперервність його змін в напрямку вдосконалення з метою переходу
підприємства на якісно новий рівень діяльності [3].
Динамізм умов функціонування підприємств формує турбулентний фон,
який інтегрує сукупність неоднорідних турбулентних процесів і факторів
зовнішнього середовища. Турбулентний фон може бути досить розгалуженим,
однак комплексно можна виділити чотири основні джерела турбулентності:
- динамічні зміни зовнішнього середовища;
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- ресурсні обмеження;
- компетентнісний лаг, що характеризує проміжок часу, що потрібний
для розвитку необхідних компетенцій, спрямованих на забезпечення рівноваги
системи впродовж тривалого часу;
- турбулентні пульсації помилковості, що виникають як наслідок
помилок при прийнятті управлінських рішень, тобто неефективне управлінське
рішення є причиною турбулентних процесів всередині підприємства.
Зважаючи на те, що на функціонування економічної системи впливає
безліч факторів, турбулентність середовища функціонування є неоднорідною,
що викликано такими ознаками:
- усі фактори впливу відрізняються за рівнем упорядкованості,
швидкістю, темпом зміни та вимагають неоднакового часу на адаптацію до них
або усунення їхнього впливу;
- турбулентні потокові процеси не є випадковими, вони за своєю
природою вихрові;
- досить часто фактори впливу є латентними, тобто такими, які не можуть
бути ідентифіковані та досліджені в момент їх виникнення;
- нові фактори впливу утворюються постійно, що визначає частково
імовірнісний характер проведених прогнозних розрахунків;
- існування зворотного зв’язку між активністю економічної системи та
факторами впливу на неї, оскільки реакція системи на збудник може
призводити як до його зникнення, так і до його трансформації.
Функціонування підприємства в умовах агресивного турбулентного фону
викликає коливання певних показників від заздалегідь обумовлених значень,
що вимагає оцінки й прогнозування таких коливань для розробки ефективної
стратегії розвитку підприємства з метою забезпечення його адаптивності
ринкових умов господарювання.
Для оцінки коливань показників забезпечення стійкого економічного
розвитку підприємства ми пропонуємо використовувати математичну модель з
авторегресійною умовною гетероскедастичністю (ARCH-модель)
Доцільність використання моделі ARCH обумовлена тим, що процеси
розвитку, які протікають шляхом досягнення певних показників діяльності
системи та, внаслідок чого, зміни її якісного стану, не є суто детермінованими у
часі й просторі. За своєю природою процеси розвитку викликані проявом
безлічі внутрішніх і зовнішніх, відносно системи, факторів, що виключає
можливість відтворення ідентичного процесу, адже домогтися еквівалентної
сукупності факторів, що його спричинили, неможливо. Відповідно до цього при
ініціації та реалізації процесів розвитку важливого значення набуває оцінка
ризиків, які утворюються як наслідок таких процесів. Усвідомивши
максимально можливу амплітуду коливань, можливо прийняти об’єктивне
рішення щодо відповідності вихідного базису розвитку спроможності досягти
бажаний якісний стан у перспективі.
Таким чином, спроможність до розвитку із збереженням стійкості, тобто
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стану рівноважного функціонування, є однією з ключових компетенцій
підприємства, що спрямована на утворення стійких конкурентних переваг на
ринку. Динамічний підхід до управління підприємством та формування
необхідного обсягу потенціалу для використовування його при здійсненні
«якісного стрибка» дозволяє надати процесам розвитку керованості та якісно
інтегрувати кожне окреме підприємство в системну цілісність вищого порядку
для досягнення високого рівня соціально-економічної ефективності на рівні
галузі, країни та світу.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Необходимость усиления внимания к разработке методологии управления
инновационным развитием хозяйственной системы России обусловлена тем,
что для преодоления тенденции деиндустриализации, выражающейся в росте в
ВВП России доли сырьевого сектора, необходимо сохранение и дальнейшее
развитие промышленной составляющей экономики. Ограниченность
финансовых возможностей производителей ставит приоритетной формой
развития
предприятий
модернизацию
производства,
позволяющую
последовательно обновлять производственные мощности и внедрять новые
технологии выпуска конкурентных видов продукции, соответствующих
высоким международным стандартам.
Специфика модернизации производства требует переосмысления способов
оценки ее экономической эффективности на основе сравнения альтернативных
инвестиционных
проектов
и
совершенствования
организационноэкономического механизма ее подготовки и реализации.
Программа комплексной модернизации производства должна отражать
такие
мероприятия,
осуществление
которых
диктуется
рыночной
необходимостью и целесообразностью, инвестиционной и технической
возможностью и экономической эффективностью их осуществления. В ней
устанавливаются очередность внедрения отдельных мероприятий обновления
существующей и внедрения новой техники, определяющие наиболее
эффективное развитие предприятия в долгосрочной перспективе.
Сложившееся на сегодняшний день множество однотипных обозначений
процесса обновления производства требует переосмысления. Актуальным
является преимущественное использование понятий «модернизация» и
«инновация», которые, по нашему мнению, различаются величиной риска и
методами рискменеджмента. На этапе обоснования и выбора мероприятия
каждый хозяйствующий субъект должен решать вопрос о том, по какому пути
ему идти: по пути модернизации производства или по пути инноваций.
Полагаем, что в чистом виде модернизация связана с покупкой патентного
права на использование определенных технологий, разработанных сторонними
фирмами. Главной особенностью модернизации является определенность в
конечном результате по всему перечню качественных и количественных
характеристик мероприятия. Другими словами, потребитель такого продукта
точно знает сколько денежных средств ему нужно на его приобретение, какой
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эффект новые технологии окажут на его процесс производства и каким по качеству
будет производимый им товар.
К инновационному развитию, то есть процессу, включающему в себя HИКOP,
апробацию изобретений и внедрение радикального новшества, прибегают в том
случае, когда модернизация, то есть использование готового, апробированного
продукта, по каким-либо причинам - экономическим, технологическим или
политическим, - невозможна. Инновационное развитие в чистом виде отличается от
модернизации, так как в этом случае нельзя точно спрогнозировать время
появления новых технологий, необходимые для этого ресурсы и эффект, который
они окажут на производственный процесс. Риск инновационного развития
производства намного выше, чем риск модернизации. Но в перспективе
исследуемые понятия противопоставлять не следует, так как они являются
дополнением, а не отрицанием друг друга.
По нашему мнению, модернизация машин и агрегатов – важное средство
сохранения в процессе производства значительной части парка действующего
оборудования. Темпы модернизации значительно снизились в последние годы и,
главное, изменилось ее качественное содержание, поскольку в общем объеме работ
по усовершенствованию действующего оборудования так называемая ремонтная
модернизация на многих промышленных предприятиях занимает более 50 %, а о
комплексной модернизации производства речь не идет.
В самом общем виде на практике под модернизацией понимается частичное
обновление средств труда, при котором достигается устранение морального износа
второй формы путем внесения в конструкцию действующего оборудования
необходимых изменении и технических усовершенствований с учетом
современных достижений науки и техники.
Нами предлагается три относительно самостоятельных потока модернизации
производства. Во-первых, это обновление применяемого оборудования. Оно
складывается из технико-технологических усовершенствований или улучшающих
нововведений, повышающих значение экономических показателей. Суммарный
эффект от данных мероприятий обеспечивает зачастую значительный прирост
эффективности производства. По расчетам японских экономистов, именно за счет
подобного рода “незаметной” модернизации, они получили во второй половине XX
века примерно 40 % прироста производительности труда в промышленности. Сам
подход к модернизации производства здесь является специфичным. Большинство
нововведений носят улучшающий характер, а не инновационный, при этом новая
техника частью создается на фирме пользователя с участием как пользователей, так
и производителей техники. До 30% оборудования, установленного на японских
фирмах, являются оборудованием улучшенным.
Во-вторых, это внедрение радикальных новшеств или локальная
модернизация. В результате качественно меняются отдельные виды техники и
технологии. Инновационные предприятия обычно работают именно в этом
направлении. К числу подобных инноваций, например, относится создание
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полиэтилена, повлекшего за собой коренные изменения в нефтехимии и в тарном
производстве в целом.
В-третьих, это научно-технические открытия, ведущие к коренным
изменениям в технике и технологии если не во всех, то во многих отраслях
национальной хозяйственной системы. В конце ХIХ в. эту роль сыграло
электричество. В наше время таким преобразователем становится электронноинформационная техника. Именно на ее базе развивается робототехника,
автоматизированные производства и проектирование, гибкие поточные линии и
информационные системы.
В соответствии с приведенной концепцией модернизации необходимо
усовершенствовать систему учета и оперативного анализа технико-экономического
состояния каждой единицы оборудования, для чего нами предлагается
оригинальный методический комплекс и соответствующий инструментарий учета и
анализа.
Практика управления модернизацией производства свидетельствует о том, что
используемые расчетно-аналитические методы анализа лишь фиксируют состояние
оборудования горных предприятии, не увязывая их с инновационным и
инвестиционным
планами.
Разработанная
оригинальная
методика
технологического аудита позволяет не только оценить состояние оборудования, но
и с точностью от одного дня до любого необходимого для планирования
промежутка времени определить комплекс необходимых мероприятий по
модернизации, как отдельных учетных единиц, так и групп используемого
оборудования. Методика предполагает классификацию оборудования по
направлению и формам модернизации с учетом полученных значений морального
и физического износа, а также социально-экологических параметров. Исследуется
каждая отдельная единица оборудования с целью отнесения ее к одной из шести
групп, критерии формирования которых определены разработанной методикой.
Основной принцип формирования этих групп - необходимость совмещения
ремонтов, входящих в систему ППР с определенным объемом работ по их
модернизации. При полном моральном и физическом износе рассматривается
вопрос о необходимости внедрения инноваций.
Однако, сегодня не изменение технологических характеристик является
критерием оценки эффективности обновления производства, а то, как изменится
положение анализируемого предприятия на рынке готовой продукции. Поэтому
проект комплексной модернизации производства на горных предприятиях
изначально можно ориентировать либо на разработку и внедрение принципиально
новых технологий, либо только улучшающих, а в лучшем случае – выбирать
рациональное сочетание тех и других мероприятий модернизации. Но
экономическим результатом комплексной модернизации должно быть повышение
конкурентоспособности продукции, выпускаемой на модернизированном
оборудовании за счет оптимизации ценовой структуры, с одной стороны, и
качественных характеристик, с другой стороны. Методические подходы к оценке
перечисленных характеристик были разработаны и апробированы.
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ФАКТОРИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО РУХУ
БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ
Постановка проблеми. Міжнародний рух капіталу спрямований на
ефективний доступ до фінансування для підприємств та фінансових
посередників різних країн. Приплив та відплив капіталу є результатом дії
сукупності міжнародних і національних факторів, має різні форми, наслідки та
ризики. Рух капіталу не є односпрямованим, він є нестійким і має суперечливий
вплив на основні міжнародні та національні економічні процеси. Наслідки руху
капіталу не завжди є позитивними, а часто суперечливими: наприклад, приток
портфельних інвестицій веде одночасно до ревальваційного тиску на валютний
курс, але в період відтоку – вплив на курс стає девальваційним.
Міжнародний рух капіталу впливає на конкурентоспроможність економік
і банківських систем у разі, коли забезпечує ефективне постачання капіталу та
не спричиняє негативного впливу на фінансову стабільність.
Метою дослідження є виявлення факторів нестабільності міжнародного
руху капіталу до банківських систем трансформаційних економік та України,
зміни ролі банків з іноземним капіталом в українській банківській системі,
впливу вказаних процесів на конкурентоспроможність економіки. Методологія
дослідження є спирається на використанні системного підходу до аналізу
транскордонних фінансових потоків в умовах глобальної нестабільності,
особливостей міжнародного руху капіталу у банківському секторі України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Транскордонна мобільність
фінансових активів відбувається у різних формах, є однією з визначальних
характеристик економічної і фінансової глобалізації. Рух капіталу залежить від
міжнародних та національних факторів, характеризується різною динамікою,
суперечливими тенденціями та структурними змінами.
Фундаментальними міжнародними чинниками потоків капіталу
виступають стан глобальних фінансових ринків, кредитні цикли, економічна
динаміка провідних країн та регіонів, кон’юнктура світових товарних ринків,
динаміка курсів основних валют, Національними факторами є темпи
економічного зростання, стан національної фінансової та банківської систем,
інвестиційна привабливість, попит на капітал, рівень інфляції, стан платіжного
балансу та бюджету.
В умовах глобальної нестабільності транскордонні потоки капіталу є
нестійкими, змінюється їх спрямованість, структура та регіональні напрямки. .
Зміни припливу та відпливу іноземного капіталу суперечливо впливають на
економіку, фінанси та банківські системи.
Приплив іноземного капіталу є однією з суттєвих тенденцій розвитку
банківських системи трансформаційних економік. В сучасних умовах рух
фінансів до банківських систем є нестабільним. Значні зміни динаміки або
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скорочення припливу іноземного капіталу за певних умов можуть стати
поштовхом до банківських та валютних криз у трансформаційних економіках.
Такі процеси впливають на умови діяльності банків, їх ліквідність та
стабільність, можливості кредитування економіки. Змінюються умови
внутрішніх та зовнішніх запозичень, доступність та ризики банківського
кредитування, конкурентоспроможність банків та їх стабільність.
Нестабільність транскордонного руху капіталу впливають на динаміку
припливу та відпливу фінансової ліквідності до банківського сектору України,
позначаються на стані платіжного балансу, валютного курсу, діяльності банків
з іноземним капіталом.
Нестабільність транскордонних фінансових потоків потребує виявлення
основних сучасних факторів структурних змін руху капіталу, співвідношення
його основних форм у банківському секторі, балансу імпорту та експорту
капіталу. Необхідне визначення впливу змін транскордонних потоків капіталу
на банківську стабільність, платіжний баланс і валютний курс, міжнародну
конкурентоздатність банків і підприємств.
Особливого значення набуває виявлення структурних змін руху капіталу
до банківського сектору України під впливом міжнародних та внутрішніх
чинників, в першу чергу стану платіжного балансів, валютної політики,
кредитних рейтингів. Глобальна нестабільність впливає на потоки фінансового
капіталу, роль банків з іноземним капіталом в Україні.
В сучасних умовах відбувається еволюція глобального фінансового
середовища, що суттєво впливає на міжнародні потоки капіталу та банківські
системи.
1)
Політика США, Європейського валютного союзу та інших
розвинутих країн щодо
монетарного стимулювання виходу з економічного депресії спирається на
збереження мінімальних облікових ставок центральних банків, періодичного
проведення так званого «кількісного пом’якшення» (quantitative easing, або
додаткової грошової емісії), програми ФРС щодо щомісячного викупу
американських державних цінних паперів. Все це обумовило збільшення обсягу
американських доларів в міжнародному обігу, зниження курсу долару до інших
валют. За рахунок цього у 2011-2012 роках зросли міжнародні фондові індекси,
інвестування в акції та облігації країн, що розвиваються, та зростаючих
економік. Зміна політики ФПС в кінці 2013 року на поступове скорочення
викупу американських облігацій (тобто зменшення постачання доларів)
спричинила масовий продаж акцій та облігацій країн, що розвиваються, та
зростаючих економік, відтік капіталу з них, девальвацію їх валют.
2) Ситуація на міжнародних фінансових ринків, активна торгівля акціями
та облігаціями у 2011-2012 роках супроводжувалась скороченням
транскордонного банківського кредитування в силу зменшення обсягів
банківської ліквідності, посилення вимог до оцінки кредитних та валютних
ризиків. Обмеження пропозиції зовнішнього фінансування супроводжувалось
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підвищенням вартості його обслуговування. Це негативно вплинуло на обсяги
кредитів та прямих іноземних інвестицій до трансформаційних і зростаючих
економік, країн, що розвиваються.
3) Монетарна експансія Федеральної резервної системи та інших
центральних банків, зниження курсу долару США до євро та інших валют
сприяє підвищенню конкурентоспроможності американських товарів та послуг,
впливає на зміну умов міжнародної торгівлі та пріоритети руху капіталу. В той
же час світовий попит на основні товари (енергоносії, метали, продовольство,
промислові товари) залишається відносно стабільним, відповідно ціни
міжнародних ринків не зростають. Так звана «сланцева революція», збільшення
видобутку газу та нафти в США впливають на стабілізацію та періодичне
зниження цін на енергоносії в світі.
4) Міжнародні фінансові дисбаланси, в першу чергу дефіцит поточного
рахунку платіжного балансу та бюджету США, профіцит поточного рахунку в
країнах-експортерах, привела до концентрації світових офіційних резервів і
фінансової ліквідності в азійських країнах. Це стимулює зростання ролі
азійських країн, в першу чергу Китаю, Індії та нафтодобувних країн, в якості
експортерів капіталу поряд з розвинутими країнами.
5) Необхідність посткризової реструктуризації банків розвинутих
економік, посилення вимог до їх стабільності вимагає ре-капіталізації
банківських інституцій та підвищення якості їх активів. Одним із засобів
досягнення таких цілей є консолідація капіталу шляхом продажу дочірніх
структур міжнародних банків у країнах СНД, в тому числі в Україні.
Такі зміни зовнішнього фінансового середовища особливо впливають на
економіки з фіксованим або регульованим валютними курсами,
експортноорієнтовані та імпортозалежні країни. В таких економіках виникає
фінансова нестабільність, кризові процеси в банківських системах.
Основні внутрішні фактори, що впливають на міжнародні потоки
капіталу, стабільність банківської системи та конкурентоспроможність
економіки України, діють в умовах складного зовнішнього середовища:
- значний дефіцит бюджету, що покривається за рахунок зовнішніх та
внутрішніх запозичень, останні здійснюються в банківській системі та
негативно впливають на її спроможність кредитувати економіку;
- великий дефіцит поточного рахунку платіжного балансу, що створює
девальваційний тиск на курс гривні, породжує спекулятивний попит на
готівкову іноземну валюту;
- економічно невиправдана політика стабільного валютного курсу, на
підтримання якого, за різними оцінками, за 2011-2013 роки було витрачено
приблизно 17-20 млрд доларів США валютних резервів Національного банку
України. Скоротилося надходження іноземної валюти на ринок та виникли
проблеми з обслуговуванням зовнішніх зобов’язань корпоративного та
державного секторів. Зростання проблем підтримання валютної позиції банків,
вартості обслуговування зовнішніх запозичень та валютних кредитів є
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суттєвими чинниками фінансової нестабільності. НБУ був змушений перейти
до вільного ринкового курсоутворення в кінці січня 2014 року в силу
вичерпаності можливостей валютних інтервенцій та скорочення резервів, що
викликало девальвацію гривні, значні коливання курсу в силу валютних
спекуляцій.
- проведення репресивної фіскальної політики, посилення податкового
тиску на малий та середній бізнес зумовило скорочення попиту на банківське
кредитування;
- зростання у 2010-2013 масштабів корупції, втрати від якої дестимулювали економічну активність та негативно вплинули на
конкурентоспроможність українських підприємств;
- погіршення кредитних рейтингів країни та інвестиційного клімату, в
результаті чого значно скоротилися обсяги прямих іноземних інвестицій,
посилився процес виходу з ринку України іноземних компаній та банків,
скоротилися можливості залучення зовнішнього фінансування. Погіршення
рейтингів та підвищення витрат на обслуговування зовнішніх запозичень веде
до зниження вартості банківських активів і ліквідності банків, підвищення
ризику дефолту.
Структурні зміни міжнародного руху капіталу відображають вплив
глобальної нестабільності та внутрішніх негативних процесів на
нерівномірність транскордонних фінансових потоків. Серед таких процесів
найбільш негативними для економіки та фінансової системи є дивестиції
(виведення іноземних інвестицій з країни), неочікувана зупинка або значне
зменшення притоку прямих та портфельних інвестицій в країну, зміна притоку
іноземного капіталу на його відтік.
Одним з сучасних проявів структурних змін міжнародного руху капіталу у
банківському секторі України є процес дивестицій великих міжнародних
банківських груп, що веде до зменшення частки та ролі банків з іноземним
капіталом. Так, частка іноземного капіталу у статутному капіталі української
банківської системи стрімко знизилась протягом двох років з 41,9 % станом на
01.01.2012 р. до 33,7 % станом на 01.12.2013 р. [1].
. Основними причинами відтоку іноземного капіталу з банківської системи
України є наступні:
- зниження кредитних рейтингів країни до критичного рівня, що суттєво
впливає на оцінку вартості та ризиків активів міжнародних банківських груп в
Україні, особливо з огляду на регуляторні вимоги Базель ІІІ щодо нормативів
капіталу банків;
- банки з іноземним капіталом лідирували у найбільш дохідних сегментах
банківських послуг - валютного кредитування іпотеки, лізингу імпортного
устаткування, авто кредитів та споживчого кредитування. В результаті значної
девальвації гривні у 2008 році виникли проблеми у обслуговуванні валютних
кредитів, що привело до нагромадження безнадійних позик та втрат банків;
- в сучасних умовах продаж активів банків з іноземним капіталом
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відбувається за цінами, що є значно меншими у порівнянні з вартістю
придбання ними українських банків кілька років тому, що обумовлює суттєві
втрати міжнародних банківських груп.
Нестабільність руху капіталу у банківському секторі негативно впливає на
перспективи конкурентоспроможності української економіки. Вихід та
скорочення діяльності іноземних банків стали суттєвими факторами зростання
вартості кредитів на ринку України, привели до стагнації кредитної підтримки
економіки, обмежили конкуренцію та можливості отримання прибутків
банками.
Переваги та можливості міжнародного руху капіталу повинні бути
спрямовані на підвищення стабільності національної банківської системи,
ефективного доступу підприємств та домогосподарств до фінансів.
Подолання негативних тенденцій руху капіталу можливо на основі
макроекономічної стабілізації, значного покращення інвестиційного клімату,
проведення структурних реформ, поліпшення умов ведення бізнесу,
фінансового
забезпечення
зростання
конкурентоспроможності
та
продуктивності
праці.
Макроекономічна,
фіскальна
та
зовнішня
збалансованості відіграють основну роль для стабільності банківської та
фінансової систем. Ринковий курс національної валюти дозволить стабілізувати
платіжний баланс і створити додаткові умови для притоку іноземних
інвестицій.
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ВЗАЄМОДІЯ РИНКОВИХ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ
СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Інноваційна діяльність суб’єктів господарювання відбувається протягом
двох останніх десятиріч у вкрай несприятливих умовах, що негативно
позначається на динаміці структурних зрушень в економіці. Прорахунки в
ринковій трансформації економіки, її надмірна лібералізація, втрата державною
реальних важелів впливу на перебіг відтворювальних процесів доповнюються
невиправданою відкритістю національного ринку, а відповідно тиском зі
сторони потужних ТНК, фінансових "донорів", що унеможливлює конкурентну
боротьбу на рівних як у світовому економічному просторі, так і на
внутрішньому ринку.
Свідченням того що інноваційні процеси в національній економіці не
набули вагомих масштабів,є незначна питома вага підприємств, які
випроваджують інновації до загальної кількості підприємств. Нині їх частка
становить 12-14%, що в 2-3 рази менше, ніж в розвинених країнах.
Наукоємність промислового виробництва України знаходиться на рівні 0,3%,
що на порядок менше від світового рівня. В економіці домінує відтворення 3-го
технологічного укладу ( гірнича металургія, залізничний транспорт,
багатотоннажна неорганічна хімія та ін.), а майже 95% вітчизняної продукції
належить до виробництв 3-го та 4-го технічного укладів [1, с. 34-35]. До цього
слід додати, що за індикаторами Європейського інноваційного табло, Україна
перебуває в останній за рівнем інновативності групи наздоганяючих країн зі
значенням Європейського інноваційного індексу 0,23 та відстає за цим
показником від "країн лідерів" майже у 3 рази (Швеція – 0,68), "країн –
послідовників" – у 2 рази (Великобританія – 0,48), "країн – помірних
інноваторів" – в 1,6 рази (Норвегія - 0,35) [2].
В цих умовах загострюється загальна потреба в стислі строки подолання
кризових явищ в економіці, активізації інноваційної діяльності підприємств як
найбільш важливої складової їх конкурентоспроможності, інноваційної
модернізації економіки як найбільш важливої складової структурних зрушень в
національній системі господарювання. Пошук механізмів регулювання
економіки, надання її розвитку динамізму і якісних прогресивних ознак
залежить від здатності держави як найбільш потужного інституту сприймати
сучасні виклики глобалізованого світу та вибудовувати власну економічну
політику, скеровану на захист національних економічних інтересів. На сьогодні
держава не має відчутного впливу на інноваційно-інвестиційні процеси, не
надає належної уваги активізації діяльності підприємств по виробництву
високотехнологічної продукції,здатної утримувати відповідні позиції на
світовому і національному ринках.
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Згідно інституціональної теорії, національна економіка як сукупність
інституційних структур-організацій (домогосподарства, корпорацій, державних
установ, некомерційних організацій), кожна з котрих має власні потреби та
інтереси, вибудовує з метою їх реалізації відповідні механізми управління.
Взаємовідносини між цими інституціональними одиницями формуються у
відповідності з цілісної системи норм і "правил гри". Держава, як найбільш
потужний, всеохоплюючий офіційний інститут, продукує зміни у відповідності
зі своїми цілями у дії формальних інститутів, сприяє їх частковій або повній
заміні у разі суспільної необхідності. При цьому наголошується на дотриманні
виваженого структурованого співвідношення впливу держави й ринкових
механізмів, визначенні обмежувальних чинників для їх спільної дії [3, с. 318386].
Втілення положень чисельних програм, заходів держави щодо підтримки
та розвитку конкретних секторів економіки передбачає усунення
невідповідності між новою техніко-економічною парадигмою економічного
розвитку та інституціональною структурою суспільства, швидкість
трансформації якої значно відстає від швидкості появи інновацій.
Зміна ролі держави відбувається в процесі посилення впливу держави на
окремі елементи економічної системи країни, що формують мотивацію
суб’єктів господарювання до здійснення інновацій, визначають можливості
реалізації їх потреб і інтересів. В свою чергу, активізація інноваційної
діяльності позитивно впливає на оптимізацію структури економіки, ВВП
країни, забезпечує максимально можливе задоволення потреб суспільства в
умовах суттєвого зростання ефективності використання економічних ресурсів.
У відповідності з Концепцією розвитку національної інноваційної системи
[4], її розвиток можливий за двома варіантами. За першим – відбувається
розвиток шляхом надання першочергової підтримки наукової сфери з метою
збільшення кількості наукових розробок; за другим – узгоджується структура
економічної політики держави, а саме : промислова, фінансова, податкова
політика передбачає зміни, які синхронізовані зі змінами в сфері освіти,
науково-технічної та інноваційної політики, заходами стимулювання суб’єктів
господарювання, сприяння створенню інноваційних центрів, здатних
продукувати конкурентоспроможні інноваційні продукти.
На наш погляд, другий напрямок розвитку національної інноваційної
системи є більш перспективним для забезпечення стійкої тенденції до
активізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Еволюція
цивілізаційної системи та реформування на основі функцій держави
відображаються у структуризації суспільства, становленні й розвитку нових
інститутів, які й уособлюють органічну єдність економічної, політичної,
правової, соціальної, культурної складових [5, с.29]. Це положення
інституціональної теорії набуває особливо важливого значення для
обґрунтування стратегії зміни ролі держави в економічному розвитку,
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приведення в дію ринкових та інституційних механізмів структурних зрушень
та інноваційної модернізації.
Згідно теоретично-методологічному підходу неоінституціоналізму, кожна
сфера людської діяльності ( і в даному випадку інноваційна сфера є яскравим
прикладом) аналізується за допомогою постійного співвідношення витрат і
вигід "акторів" – раціональних індивідів [6,с.171]. Неоінституціональна теорія
враховує цивілізаційні зміни під впливом глобалізаційних процесів факторів
розвитку та зростання у сферу інституціональних відносин і науковоінформаційного, знаннєвого ресурсу.
У цьому контексті можна зробити висновок про те, що докорінна зміна в
інноваційному розвитку, як і в економічному розвитку в цілому можлива
шляхом надання політичними інститутами влади фінансово-промисловим
групам, які зацікавлені в активізації інноваційної діяльності, у відмові від ренто
утворюючих факторів і преференцій, пов’язаних з їх використанням. Реалізація
економічних інтересів бізнесових кіл, що вибудовують свою діяльність і
досягають кінцевих результатів за рахунок нововведень здатні в стратегічній
перспективі сприяти реальному переходу до інноваційно-інвестиційної моделі
національної економіки, здатної забезпечити прогресивні структурні зрушення.
Взаємодія ринкових та інституційних механізмів структурних зрушень та
інноваційної модернізації повинна містити більшу кількість інструментів
активного впливу держави на перебіг економічних процесів. Шляхом
застосування сучасних інструментів регулювання інвестиційної діяльності
скерованої на сприяння інноваційній модернізації, застосуванні програмноцільових методів, стимулюючих заходів регуляторного впливу держава
спроможна покращати взаємодію ринкових та інституційних механізмів,
структурних зрушень та інноваційної модернізації. Це беззаперечно покращить
динаміку основних макроекономічних показників, дозволить оптимізувати
структуру ВВП за рахунок активізації інноваційної діяльності.
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ФАКТОРИ РОЗВИТКУ
В умовах глобалізації та інформатизації людський капітал стає
визначальним фактором розвитку сучасних економічних систем, без якого
неможливий технічний і економічний прогрес.
Згідно з даними звіту Світового економічного форуму «Людський капіталу
у 2013 р» серед 122 країн Україна посідає 63 місце, натомість Казахстан займає
45, а Росія – 51 позицію. Найкращі позиції наша країна має за такими
показниками: якість шкільної освіти (24 місце); підготовка технічних і
наукових кадрів (31 місце). А найгірші – підготовка економічних фахівців
(101), можливість зберегти і розвинути таланти (117); захист інтелектуальної
власності (120); соціальна захищеність (120); соціальна мобільність (120) [1].
Всі фактори впливу на розвиток людського капіталу доцільно розділити на
внутрішні і зовнішні в залежності від середовища їх виникнення.
Внутрішні чинники людського капіталу складаються з сукупності
характеристик окремих індивідів із притаманними їм вродженими та набутими
властивостями. Кожен носій людського капіталу має унікальні характеристики,
які сформувалися під впливом певних чинників, і включає рівень здоров’я,
освіти, кваліфікації, компетенції, особистих якостей, мотивації.
Основним внутрішнім фактором є мотивація індивіда, спрямована на
задоволення його потреб. Мотивація інтелектуальної праці визначається
багатьма факторами, серед яких слід відзначити матеріальну зацікавленість і
психологічне задоволення від праці. Разом з тим матеріальна винагорода не
завжди є вирішальним чинником для індивіда, оскільки йдеться про носіїв
творчого потенціалу - це насамперед самореалізація, досягнення успіху у своїй
професії, свобода у виборі роботодавця, умов праці і економічна незалежність у
прийнятті рішень, свобода пересування.
Зміна внутрішніх чинників людського капіталу значною мірою обумовлена
процесами, які відбуваються у зовнішньому середовищі людського капіталу.
Серед основних факторів зовнішнього середовища слід виділити систему
освіти,
інформаційно-комп’ютерні
технології,
процеси
глобалізації,
трансформацію ринку праці.
У сучасних умовах освіта стає все більш відкритою і доступною для
значної кількості людей. Поряд із звичайними формами навчання активно
розвиваються дистанційні, які і обумовлюють доступність освіти.
Сьогодні в світі існує понад 50 світових веб-ресурсів безкоштовної онлайн
освіти. У 2012 р. стартували три найбільші проекти, які пропонують онлайн
програми для студентів з усього світу: Coursera (заснований професорами
Стенфордського університету), edX (спільний проект Масачусетского
технологічного інституту і Гарвардського університету) та Udacity (заснований
професорами Стенфордського університету).
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Найуспішнішим із них є Coursera – проект, який вже подолав позначку в 6
мільйонів студентів з 190 країн. Coursera – це стартап в сфері онлайн освіти,
заснований професорами Стенфордського університету. Зараз даний проект
включає 599 курсів, розроблених викладачами 108 університетів з 16 країн [3].
Курси пропонуються англійською, французькою, італійською, іспанською,
німецькою, арабською, російською та китайською мовами з субтитрами на
багатьох мовах світу, в т.ч. і українською.
Онлайн освіта стала можливою завдяки активному розвитку інформаційнокомп'ютерних технологій (ІКТ). Інформаційно-комп'ютерні технології все
інтенсивніше проникають в трудову сферу, під їх впливом змінюється
структура зайнятості, підвищується рівень мобільності робочої сили, зростають
вимоги до освітнього і професійного рівня працівників, а також рівня навичок у
користуванні ІКТ. Цьому сприяють наступні глобальні тенденції в
інформатизації суспільства: активне використання Інтернет технологій в
повсякденному житті; зниження цін на послуги зв'язку, поява нової категорії
людей - «цифрові аборигени».
У 2012 році в світі налічувалося близько 363 млн. "цифрових аборигенів"
при загальній чисельності світового населення близько 7 млрд. чоловік, що
становить 5,2%. При цьому 30% молодих людей у світі є "цифровими
аборигенами". Чисельність "цифрових аборигенів" в країні пов'язана з рівнем її
економічного розвитку. У Росії цей показник становить 6,3%, у Білорусії 5,5%, в Україні тільки 2,7% [2].
Лідируючі позиції за індексом розвитку інформаційно-комп’ютерних
технологій, який включає три субіндекса: доступ, використання і практичні
навички - займають Республіка Корея, Швеція, Ісландія, Данія, Фінляндія,
Норвегія. Країни колишнього СРСР мають такі значення: Росія займає 40 місце
(індекс - 6,19), Білорусія посідає 41место (індекс - 6,11), Україна - 68 місце
(індекс 4,64) [2].
Розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій висуває нові вимоги до
освітнього, кваліфікаційного та професійного рівня людських ресурсів. А це, в
свою чергу, обумовлює появу нових інноваційних форм людського капіталу,
які характеризуються комп'ютерними навиками, володінням іноземними
мовами, віртуальним співробітництвом, креативним мисленням, професійною
відповідальністю.
Фактором, який впливає на мобільність людського капіталу є глобалізація,
яка являє собою неухильне зростання взаємозалежності економік окремих країн
та регіонів і формування глобальних ринків, в тому числі і глобального ринку
праці. Глобальний ринок праці відкриває нові можливості завдяки технологіям
та інвестиціям, підвищує рівень мобільності працівників, що зумовлює
зростання рівня конкуренції між ними. Разом з тим глобалізаційні процеси
диктують нові вимоги до робочої сили з точки зору її професійності,
мобільності, рівня володіння новими технологіями, а завдяки проникненню ІКТ
у всі сфери економіки все більш затребуваними.
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Глобалізація,
інформаційно-комп’ютерні
технології
обумовлюють
трансформацію ринку праці та формування віртуального ринку праці. У країнах
ЄС за рішенням Європейської комісії в 1993 році створена система
міжнародного обміну вакансій EURES. Ця мережа співпрацює з державними
службам зайнятості країн ЄС і забезпечує доступ до єдиного інформаційного
простору 31 європейській країні: 27 держав - членів ЄС, а також Ісландії,
Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Крім того, в кожній країні ЄС у
структурі Державної служби зайнятості є консультанти EURES, які
безкоштовно консультують з питань працевлаштування. На початок лютого
2014 р. на сайті налічувалося близько 2 мільйонів вакансій, які розмістили
32724 зареєстрованих роботодавців, а також 1,3 мільйона здобувачів
розмістили свої резюме [4].
Основними напрямками щодо підвищення якості людського капіталу в
Україні мають стати: збільшення інвестицій в освіту, охорону здоров'я,
професійну підготовку, забезпечення справедливого розподілу доходів і
національного багатства, збалансування соціальних витрат та зміцнення
економічної бази соціальної сфери.
Список використаних джерел
1. The Human Capital Report 2013. World Economic Forum. – [Electronic
resource] http://reports.weforum.org/human-capital-index-2013/#=
2. The World in 2013: ICT Facts and Figures: ITU [Electronic resource]. –
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf
3. Coursera: [Electronic resource] https://www.coursera.org/
4. Eures: The European Job Mobility Portal [Electronic resource]. –
http://ec.europa.eu/eures/

93

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Гирниене И., докторант,
Вильнюсский университет,
Институт информации и коммуникации, Литва
Гирниене И. Управление знаниями и инновации: основные факторы конкурентоспособности современных предприятий

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И ИННОВАЦИИ: ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В постиндустриальном обществе, основанном на экономике услуг,
преобладает интенсивность создания и передачи информации и знаний,
постоянно растет значение продуктивных знаний [5]. Производственное
обучение и совершенствование навыков (индустрия знаний, экономика знаний)
рассматривается как непрерывный процесс, как одна из сфер внутренней
деятельности предприятия. Таким образом, современное предприятие должно
быть способно к постоянному организационному обучению, должно
оперативно реагировать на постоянные изменения событий и ценить
сотрудников и их знания в качестве ключевого ресурса, способствующего
повышению конкурентных преимуществ и источника эффективной
деятельности.
В современных условиях, когда на социальную и экономическую среду
влияет множество внешний и внутренних факторов, выживание бизнес
структур зависит от их конкурентоспособности. Предприятия больше не могут
рассчитывать на то, что раннее на протяжении долгого времени успешно
создаваемые
продукты/услуги
обеспечат
постоянную
высокую
производительность. Несмотря на стратегии низких цен, дифференциацию
продуктов и услуг, инновации являются ключевым фактором выживания
предприятия, в то время как знания являются источником инноваций [3].
Предприятия с более высоким уровнем знаний способны управлять и
использовать имеющиеся у них ресурсы и возможности по-новому,
предоставляя более конкурентную продукцию для клиентов.
На отношение к персоналу на предприятии также оказывал большое
влияние и тип общества, в котором оно функционировало и развивалось. В
индустриальном обществе, в котором доминировало массовое производство,
как уже упоминалось, работник воспринимался как часть средств производства,
не имеющий своих потребностей и предпочтений. Далее, трансформируясь в
информационное общество и переходя к индивидуализованному производству
и постоянному предоставлению различного спектра услуг, взгляд на работника
менялся, его интеллектуальный потенциал становился важнее, чем физические
навыки. В обществе, где основными ресурсами являются не только
традиционные экономические (капитал, земля, труд), но также информация и
знания, одними из наиболее важных навыков сотрудников являются
постоянное желание учиться и стремиться к усовершенствованию имеющихся
знаний. При этом генерируются новые идеи, которые впоследствии
реализуются при разработке новых продуктов и услуг или улучшении уже
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существующих. В информационном обществе меняется отношение не только к
сотрудникам, но и к их соединяющей общей системе – к предприятию, на
которое оказывает влияние и внешняя среда. Современное предприятие от
традиционного отличается динамикой осуществляемых процессов и гибкостью
организационной структуры. В современном предприятии сотрудники
постоянно развиваются (концепция обучения на протяжении всей трудовой
деятельности) и ощущают поддержку менеджеров, которые постоянно уделяют
внимание работникам и выделяют ресурсы для всестороннего повышения
квалификации всего персонала, также инициируют командную работу и
пытаются предоставить достаточное количество творческой свободы.
В постиндустриальной экономике наиболее важным фактором
конкурентного преимущества становятся не новые технологии, уникальность
товара/услуги, имеющиеся материальные активы, а знания и способность
управлять ими, потому что этот ресурс тяжело воспроизводимый и
копируемый. Процесс создания инноваций напрямую зависит от имеющихся
знаний и их коммерциализации, трансформирования в продуктивные знания.
Формирование дисциплины управления знаниями является ответной
реакцией на феномен экономики знаний, а также одним из ключевых факторов
успеха современных предприятий. В наукоемком бизнесе, управление
знаниями является процессом, тесно связанным с развитием организационной
культуры, которая должна способствовать процессам создания, накопления и
передачи знаний [1]. Управление знаниями – это способность собирать и
использовать то, что знают сотрудники, с целью создания инновационных
продуктов и развития услуг, реализации эффективной и социально
ответственной деловой практики. Наиболее распространенные задачи
управления знаниями являются обмен и передача знаний, повторное их
использования и конкретное применение – создание инновационных продуктов
и услуг [2].
Управление знаниями на современном предприятии способствует
взаимодействию между бизнес-процессами, сочетая различные деятельности,
опыт, накопленные знания; высокое качество обслуживания клиентов,
используя ранее накопленные знания об их потребностях; повышению
конкурентоспособности за счет новых знаний, которые позволили бы сократить
затраты и оптимально удовлетворить потребности клиентов; увеличивая
производительность
труда
сотрудников,
продвигая
(стимулируя)
инновационную деятельность, внедряя новые технологии, обучая персонал,
расширения сферы деятельности и совершенствуя поставляемую продукцию,
или качество услуг [1].
Основная цель управления знаниями на предприятии – превращение
знания сотрудников в конкурентное преимущество. Конкурентное
преимущество зависит не только от физических активов или одноразового
финансового вложения, но и от эффективного направления интеллектуального
капитала [4]. Если ранее конкурентное преимущество зависело от
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технологического и программного обеспечения и информации, то сегодня
конкурентоспособность определяет персонал. Именно обучение персонала и
управление знаниями являются одними из ключевых факторов успеха и
конкурентного преимущества современного предприятия. В целях развития
потенциала сотрудников, не достаточно только правильно их подобрать,
требуется постоянное сотрудничество, создание тесных отношений, стараясь
постепенно развивать базу организационных знаний.
Современное предприятие можно охарактеризовать как организацию,
основанную на знаниях, чьи сотрудники и их имеющийся интеллектуальный
потенциал являются одним из главных условий для обеспечения оптимальной
производительности труда и эффективной деятельности предприятия. Такое
предприятие является гибким и способным адаптироваться к непрерывным
изменениям, избегая рисков и развивая компетенции своих сотрудников
постоянным обучением.
Одним из ключевых факторов успеха современного предприятия,
связанного с концепцией обучения на протяжении всей жизни, являются
сложно копируемые и неисчерпаемые знания и их управление. На успешное
применение принципов управления знаниями может влиять отношение
руководства к персоналу, подобающая оценка их мастерства и компетентности,
а также развитие других деятельностей (систем мотиваций), связанных с
управление человеческими ресурсами. Персонал являются наиболее важным
элементом в управлении знаниями, потому что сотрудники, накапливая опыт,
также создают и копят знания, необходимые для успешного достижения
стратегических целей предприятия. Управление знаниями побуждает
сотрудников соединять имеющиеся знания, тем самым создавая благоприятную
среду для сотрудничества.
Управление знаниями является основой инновационной деятельности.
Аспекты управления знаниями, такие как генерирование идей, методы
обучения, процессы управления знаниями, организационная культура,
способствующая обмену знаниями, системы управления знаниями,
непосредственно влияют на инновационные процессы и эффективность, а
также конкурентоспособность современного предприятия.
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ЕВОЛЮЦІЯ КЛЮЧОВИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
Стійкість дослідницького інтересу до питань управління процесом
економічного розвитку обумовлена: психологічною природою людини;
багатофакторністю предмета досліджень, мінливістю «правил гри». Це сприяло
появі безлічі комплементарних та альтернативних концепцій економічного
розвитку[1 – 3], які по-різному трактують дану категорію і пропонують різні
методологічні принципи її аналізу, джерел, умов і закономірностей протікання.
Метою
дослідження
є
обґрунтування
найбільш
ефективних
методологічних підходів до дослідження та забезпечення стійкості
економічного розвитку України. Досягнення поставленого завдання
передбачається здійснити на основі результатів аналізу існуючих концепцій
економічного розвитку, виявлення загальних закономірностей і принципів їх
еволюції.
Вихідні уявлення і базовий категоріальний апарат методології управління
економічним розвитком складають концепції, розроблені в рамках
меркантелізму і фізіократизму. Незважаючи на спрощене розуміння суті
економічного розвитку, в них сформульовані два основоположних і
конкуруючих між собою підходу до управління даним процесом - державне
регулювання і вільна конкуренція.
Наступні концепції економічного розвитку, сформовані на їх основі, класична, історична і марксистська представляли собою уточнення причиннонаслідкових взаємозв'язків між факторами матеріального виробництва і
прагнули обґрунтувати пріоритетність одного з принципів забезпечення
стабільного економічного зростання (планова економіка чи «laissezfaire»).
Серед їхніх досягнень слід зазначити поглиблене розуміння:
- категорії «капіталу» (природного, фінансового і людського) як базису
національного багатства;
- детермінант економічного добробуту (чистий національний продукт,
частка
населення,
зайнятого
продуктивною
працею,
динаміка
підприємницького прибутку, співвідношення виробництва кінцевої і проміжної
продукції);
- драйверів економічного розвитку (економічна природа людини –
виробника; матеріальне виробництво благ, що володіють суспільною
корисністю; поділ праці; інвестування відтворення капіталу; фіскальна,
грошово-кредитна та соціальна політика держави; інтелектуальний потенціал
суспільства);
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- періодизації економічного розвитку, циклічності і взаємопов'язаності
негативних наслідків економічного зростання (кризи надвиробництва,
недоспоживання, перенаселення, безробіття, екологічної катастрофи).
Поєднання їхніх розробок з маржинальним економічним аналізом
збагатило методологію управління економічним розвитком неокласичної,
інституціональної та кейнсіанської теорії в області:
- моделювання ринкової рівноваги, виявлення закономірностей взаємодії
драйверів економічного розвитку (ефективний попит, мультиплікація,
акселерація);
- формування принципів (історизм, еволюціонізм, технологічний
детермінізм) зміни економіко-соціальних інститутів;
- розширення діапазону спонукальних мотивів об'єктів господарювання та
суспільного вибору (феномен груп суспільних інтересів);
- обґрунтування державних стабілізаторів «провалів ринку» і економічних
циклів на основі математичного апарату.
Подальше вдосконалення даних положень у рамках неоінституціональної,
неокейнсіанської і неоліберальної концепцій розвитку склало сучасну
методологію і аналітичний апарат теорії управління економічним розвитком,
мейнстрімом якої у ХІХ ст. є еволюційний підхід до дослідження
закономірностей мінливості економіко-екологічних систем.
Таким чином, незважаючи на послідовне розширення методологічного
базису і зняття окремих обмежень більш ранніх економічних концепцій, з
об'єктивних причин не існує єдиного уявлення про суть економічного розвитку,
детермінанти і драйвери його здійснення, як і єдиної думки про роль
державного регулювання у цій сфері.
Таким чином, проведений аналіз основних методологічних підходів до
економічного розвитку дозволяє зробити висновок про те, що в умовах
переважання в Україні індустріальної платформи господарювання ХХ в., яка
орієнтована на виробництво ресурсномісткої та екологічно брудної проміжної
продукції, низької ефективності державних механізмів регулювання «провалів
ринку», відсутності стимулів до інвестування в інновації - доцільно:
1. обґрунтування довгострокової стратегії сталого розвитку, що відповідає
національній специфіці та враховує особливості еволюції окремих економікоекологічних популяцій, з метою підвищення керованості процесу економічного
розвитку на платформі зеленої економіки;
2. створення ринкових стимулів для активізації інвестування в
інтелектуальний капітал як драйвер інноваційної моделі розвитку суспільства;
3. здійснення державного протекціонізму галузей високотехнологічної
кінцевої продукції як базису високого промислового потенціалу в
довгостроковому періоді на основі концепції історичного розвитку;
4. вдосконалення комплексу державних інститутів, які регулюють
специфіку прав власності, що обмежують «зловживання» груп суспільних
інтересів та інтерналізації негативних екстерналій;
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5. розвиток економіко-математичного апарату прогнозування економічної
кон'юнктури для обґрунтування стратегічних управлінських рішень мікро- і
макрорівня на основі концепції державного регулювання та еволюційної
методології, що дозволяє відобразити циклічність промислового розвитку з
урахуванням гетерогенності економічних суб'єктів і обмеженої раціональності .
Це дозволить оцінити вплив ключових детермінант еко-інноваційного розвитку
та обґрунтувати напрями державної промислової політики.
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ДЕРЖАВНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА І
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ: РЕАЛІЇ ТА ПОТРЕБИ
УКРАЇНИ
Характерною ознакою сучасного етапу світового розвитку та рушійною
силою економічного зростання стає участь у глобальному поділі праці (ГПП),
який
виступає
основою
глобалізації
економічної
діяльності
та
інтернаціоналізації національних економік.
За таких обставин, задля досягнення цілей не тільки розвитку, а й
виживання в конкурентному світовому середовищі, головним завданням
державної економічної політики стає розробка реальних та дієвих стратегій і
програм, інструментів і механізмів, створення інституційних передумов для
мобілізації усіх наявних матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів,
здатних на системній основі, з урахуванням як внутрішніх так і зовнішніх
чинників, забезпечити найбільш оптимальну, з урахуванням абсолютних та
відносних переваг, участь національної економіки в процесах сучасного ГПП.
На превеликий жаль, Україна втратила можливість своєчасно адаптуватися
до конкурентних викликів кінця 20 – початку 21 сторіччя та продовжує стояти
осторонь від магістрального напрямку економічного розвитку країн – лідерів
світового господарства, орієнтованого на інноваційно-технологічне відтворення
виробництва конкурентоспроможної продукції.
Однією з головних причин такого становища, на наш погляд, стала
відсутність у державі протягом останніх десятиріч належної стратегії
промислового розвитку та основ державної промислової політики, як
інтегрованого виразу інноваційно-інвестиційної, фінансової, регіональної,
регуляторної та зовнішньоекономічної політик в інтересах та цілях насамперед
матеріального виробництва.
Не завжди продумана та прозора тотальна приватизація, часто-густо з
корупційною складовою та недостатнього контролю з боку громадянського
суспільства, відсутність чітко визначених державних пріоритетів та їх захисту,
нелогічність та непослідовність дій у проведенні адміністративної реформи, у
тому числі з управління промисловим сектором, невизначеність
зовнішньоекономічних векторів економічного розвитку загальмували процес
модернізації існуючих та створення нових конкурентоспроможних вітчизняних
виробництв в умовах ГПП.
У вітчизняній економічній літературі, на жаль, проблемам адаптації та
входження національної економіки до світових інтеграційних процесів з
урахуванням закономірностей та викликів сучасного ГПП в цілому та ролі в
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цьому державної промислової політики, зокрема, приділяється недостатня
увага.
На фоні сучасних стратегій сталого розвитку, притаманним країнам з
розвинутою економікою, які є комплексними довгостроковими документами,
що передбачають: 1) прийняття збалансованих рішень щодо темпів
економічного зростання та підтримки у задовільному стані екосистем; 2)
приділяють значну увагу технологічному розвитку та інноваціям; 3) базуються
на залученні бізнесу і громадськості до їх обговорення та прийняття, країни, що
розвиваються, до яких належать і країни з перехідною економікою, у т.ч.
Україна, обмежуються, як правило, прийняттям стратегій подолання бідності.
Тому проблема високої матеріало– та енергоємності виробництва і споживання,
деградації довкілля та низької продуктивності у вітчизняному промисловому
секторі, відповідно, не знайшла належного відображення в урядових
програмних документах і перспективи її вирішення в Україні залишаються
неясними за існуючих підходів до державного планування і бюджетування
політики, в якому поки що домінує орієнтація на короткострокові цілі та річний
бюджет (1).
Після вступу України до СОТ, всупереч задекларованим очікуванням від
доступу до переваг та можливостей зовнішніх ринків, західних технологій,
стандартів якості та фінансових ресурсів, технологічна та інноваційна
відсталість вітчизняної економіки істотно збільшилась та набула стійкої і
загрозливої для національної економіки тенденції.
Серйозним випробовуванням для національних товаровиробників та
економіки в цілому стає активізація процесу створення зони вільної торгівлі
України з Європейським Союзом (ЄС), яка вимагає налагодження виробництва
вітчизняних товарів у відповідності з кращими світовими стандартами щодо
якості для забезпечення їх реалізації у конкурентній боротьбі на внутрішньому
та зовнішньому ринках.
За таких обставин повинна значно зрости роль держави у формуванні та
реалізації довгострокової промислової політики, здатної створити необхідні
умови для виробництва промислових товарів, конкурентоспроможних на
внутрішньому та зовнішніх ринках.
Тому сьогодні на перший план виходить завдання формування та реалізації
такої державної промислової політики, яка забезпечила б створення
сприятливих умов для якісно нового рівня промислового розвитку, принципове
та суттєве підвищення ролі його інноваційно – інвестиційної складової,
формування системи стратегічного передбачення та управління з точки зору
досягнення кінцевих загальнодержавних та національних інтересів, наближення
структури промислового виробництва та організаційно-господарських форм
його ведення до стандартів високорозвинених економік провідних держав світу
з урахуванням тенденцій та вимог сучасного ГПП.
Основним фактором економічного зростання розвинених країн в умовах
сучасного ГПП стають інновації. Високий рівень конкурентоздатності,
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наприклад, економіки ЄС, його провідні позиції у світовій економіці в цілому
та міжнародних економічних відносинах, зокрема, зумовлені високим рівнем
розвитку економіки знань та інноваційної діяльності. За умов зростаючої
глобальної конкуренції у виробництві масової серійної продукції з боку інших
розвинених країн, а також КНР, Індії, Бразилії та ін., ЄС все більш
зосереджується на розвитку своїх вирішальних порівняльних переваг –
наукових дослідженнях та інноваціях (2).
Досвід функціонування переважної більшості успішних країн практично
протягом всієї економічної історії свідчить про необхідність та доцільність
визначення стратегічних пріоритетних галузей національних економік, які
повинні забезпечити досить вагому, а в багатьох випадках – визначальну роль
підприємств цих галузей в економічному зростанні держав через їх адаптацію
та входження тією чи іншою мірою до системи сучасного ГПП.
Державна промислова політика повинна формувати стратегію розвитку
промислового комплексу країни та передбачати таку державну програму
розвитку промисловості, яка б об’єднувала у собі збалансовані організаційноекономічні заходи, спрямовані на формування оптимальної та ефективної в
сучасному ГПП структури національної економіки, розвиток бізнесу та
підприємництва, створення необхідних умов для активізації інвестиційно –
інноваційної діяльності у визначених пріоритетних галузях та виробництвах,
зростання рівня конкурентоспроможності промислової продукції, захист
внутрішнього ринку та нарощування експортного потенціалу країни.
Однією з основних та безпосередніх форм участі вітчизняної економіки у
ГПП є міжнародна кооперація у галузі промисловості. На сьогодні вона є
необхідним фактором стабільності та розвитку будь-якого національного
господарства.
Особливості та проблеми промислової кооперації України досить наочно
виявляються в галузі машинобудування. Країна експортує майже 75% власної
машинобудівної продукції. Але в той же час імпорт за цією групою товарів
перевищує обсяги власного виробництва в 1,3 рази. Така ситуація свідчить про
суттєвий дефіцит машинобудівної продукції на внутрішньому ринку (3).
Головними проблемами розвитку вітчизняної промисловості є: висока
енергоємність виробництва ( на 30% перевищує світові аналоги); розрив між
наукою та виробництвом, який продовжує збільшуватися; істотне відставання
України в сфері використання інформаційних технологій; низький рівень
інноваційної активності вітчизняних підприємств;недоступність промислових
підприємств
до
інвестиційних
ресурсів;
зменшення
частки
високотехнологічних виробництв тощо .
Основними шляхами досягнення цілей промислового розвитку є:
визначення національних пріоритетів у промисловості шляхом забезпечення
взаємоузгодженості параметрів державної промислової політики з бюджетною,
податковою,
інноваційно-інвестиційною,
регіональною,
регуляторною,
зовнішньоекономічною
політикою;створення
умов
для
проведення
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інноваційно-технологічної модернізації;активний розвиток промислововиробничої кооперації з зарубіжними країнами; посилення ролі внутрішнього
ринку і прискорення розвитку видів діяльності, здатних забезпечити
імпортозаміщення та приріст експорту; розвиток кластерів у пріоритетних
сферах промислового виробництва; реалізація енергозберігаючої моделі
розвитку з розширенням використання нетрадиційних та відновлюваних
джерел енергії; приведення системи технічного регулювання у відповідність з
міжнародними стандартами; упровадження екологічно ефективних методів
організації виробництва; здійснення заходів, спрямованих на удосконалення
підготовку кадрів та ін.
Висновки. Основною характерною ознакою сучасного ГПП є жорстка
конкурентна боротьба між його учасниками, суттєвий відрив невеликої
кількості індустріально розвинутих країн від більшості країн з економіками, що
розвиваються.
Україна ще не втратила свій унікальний шанс спочатку наблизитись, а
через певний період часу - стати в один ряд з високоіндустріальними та
постіндустріальними державами світу.
Для цього їй необхідно чітко усвідомити своє місце в системі ГПП ,
виробити та реалізувати виважену державну політику свого розвитку, в першу
чергу промислового, з максимальним врахуванням своїх абсолютних та
відносних переваг в рамках міжнародної промислової кооперації у сфері
матеріального виробництва.
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ЗОВНІШНЯ СТІЙКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
Основними аспектами зовнішньої стійкості національних економік
економісти вважають збалансованість рахунку поточних операцій платіжного
балансу та стійкість зовнішнього боргу [1, с.5].
Для визначення чи є боргові зобов’язання стійкими чи ні, необхідно
з’ясувати механізми, що визначають поведінку поточного рахунку, для чого
економічною наукою пропонується застосовувати два підходи: торговий та
капітальний. Відповідно до торгового підходу баланс поточного рахунку
визначається різницею між надходженнями та видатками за переміщувані
товари і послуги, що відображається в первинному поточному рахунку, та
чистими зовнішніми інвестиційними доходами. Капітальний підхід трактує
баланс поточного рахунку як розрив між національними заощадженнями та
інвестиціями [2, с.4].
Торговий підхід є більш доцільним в контексті дослідження шоків, які
здійснюють вплив на торгові потоки та викликані «неочікуваними змінами
відносних цін на переміщувані та непереміщувані товари і послуги та
відносних цін на переміщувані товари між країнами» [2, с.5]. В рамках
торгового аспекту неочікувані зміни поточного рахунку можуть пояснюватися
коливаннями реального обмінного курсу національної валюти, умов торгівлі та
цін на активи. При чому за свідченням Х.Флассбека та У.Паніцци, говорячи про
коливання реального обмінного курсу, тільки девальвація дозволяє
виплачувати зовнішній борг країні-дебітору, не вдаючись до рецесії. Тому, на
думку авторів, індикатором нестійкості боргових зобов’язань може вважатися
поєднання значного дефіциту поточного рахунку, реального здорожчання
національної грошової одиниці та втрата конкурентоспроможності.
У свою чергу, говорячи про конкурентоспроможність, розглянемо її в
контексті торгової концепції, згідно якої вона зводиться до ефективності
діяльності на міжнародних ринках. В рамках даної концепції розрізняють
цінову та нецінову конкурентоспроможність національної економіки [3, c.42].
Так, цінова конкурентоспроможність визначається відношенням
експортних і імпортних цін та реальним обмінним курсом національної валюти.
Її індикатором виступає реальний ефективний валютний курс національної
валюти, на який впливають рівень інфляції в країні та курси валют країносновних торгових партнерів. Тому у разі погіршення позиції експортерів на
міжнародних ринках вихід із ситуації нерідко вбачають у здешевленні
національної грошової одиниці. Однак, девальвація в подальшому нерідко
призводить до зниження конкурентоспроможності, зокрема впливаючи на
зростання інфляційних очікувань населення, зниження купівельної
спроможності та доходів населення. Це, в свою чергу, призводить до введення
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протекціоністських (обмежувальних) заходів з боку країн-торговельних
партнерів, зростання цін на імпортні товари та подальшого зменшення притоку
іноземного капіталу до країни [3, с.43]. Тобто, девальвація національної валюти
справляє короткостроковий вплив на темп економічного зростання
(відбувається його пришвидшення) та не призводить до реального зміцнення
конкурентоспроможності
національної
економіки
в
довгостроковій
перспективі.
Деякі науковці покладають, що конкурентоспроможність залежить від
сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу [4]. Однак, його додатнє
сальдо не завжди вказує на високу конкурентоспроможність національної
економіки [3, с.45], оскільки визначається багатьма чинниками, серед яких:
- темп економічного зростання та обсяг реального ВВП на одну особу.
Так, згідно [5, с.12] на початковій стадії розвитку країна з незначним обсягом
доходів та заощаджень матиме дефіцит поточного рахунку, на більш пізніх
етапах вона тяжітиме до зростання заощаджень та надлишку поточного
рахунку;
- дефіцит державного бюджету, тобто від’ємна різниця між державними
надходженнями та видатками, сприяє збільшенню доходу та, відповідно, й
споживання, що в свою чергу може призводити до зростання дефіциту
поточного рахунку;
- мінливість умов торгівлі, що здійснює позитивний вплив на
заощадження з метою згладжування потоків споживання як відповіді на
волатильність потоків доходів;
- ступінь відкритості економіки та незбалансованість структури
зовнішньої торгівлі в контексті зовнішньої стійкості справляють негативний
вплив на стан поточного рахунку, насамперед, в разі настання несприятливих
зовнішніх збурень;
- величина та структура запозичень на зовнішніх ринках (загальновідомо,
що найбільш ризикованими в контексті зовнішньої стійкості є короткострокові
запозичення в іноземній валюті, найменш ризикованими – прямі іноземні
інвестиції);
- ступінь контролю за рухом капіталу сприяє зменшенню дефіциту
поточного рахунку особливо в кризових умовах;
- обсяг міжнародних резервів як джерело ліквідних валютних коштів у
випадку неможливості їх генерування іншими способами;
- реальний обмінний курс національної валюти (наприклад, ревальвація
реального ефективного обмінного курсу призводить до збільшення вартості
активів резидентів, що підвищує споживання та знижує схильність до
заощаджень, в результаті викликаючи зниження приватних заощаджень та
зростання дефіциту поточного рахунку);
- реальна відсоткова процентна ставка, вплив якої на приватні
заощадження та поточний рахунок є позитивним (зокрема, її підвищення
сприяє зростанню доходності заощаджень та навпаки);
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- вплив інфляції та інфляційних очікувань на поточний рахунок є
неоднозначним та залежить від індивідуальних особливостей тієї чи іншої
країни;
- демографічна ситуація в країні, що може мати як додатній та і від’ємний
вплив на поточний рахунок (наприклад, підвищення індексу фертильності
викликає зниження заощаджень, однак, в той же час невизначеність, бажання
залишити спадок населенням пенсійного віку та інші фактори можуть
призвести до зростання обсягу заощаджень).
- питома вага кредитування приватного сектора до ВВП здійснює
негативний вплив на приватні заощадження та поточний рахунок;
- політична нестабільність в країні має різний спектр впливу на стан
поточного рахунку; це, зокрема, і відплив капіталу за межі країни, і зниження
темпів зростання ВВП, і зниження темпів зростання капітальних вкладень та
багато інших наслідків;
- очікування іноземних інвесторів.
Більшість з перелічених чинників здійснюють також вплив ідентичного
характеру і на конкурентоспроможність національної економіки.
Отже, зовнішня стійкість та конкурентоспроможність є поняттями, що
пов’язані між собою. При цьому, з одного боку, вони мають багато спільних
чинників. Можна констатувати, що без досягнення достатнього рівня
зовнішньої
стійкості
неможливе
забезпечення
високого
рівня
конкурентоспроможності національної економіки, яка є одним з факторів
зовнішньої стійкості національної економіки. З іншого боку, розглядаючи
здешевлення національної валюти як одну з ознак стійкості боргових
зобов’язань, що впливає на зростання профіциту (зменшення дефіциту)
поточного
рахунку
платіжного
балансу,
відмітимо
позитивний
короткостроковий вплив девальвації національної грошової одиниці на темп
економічного зростання, що не призводить до реального посилення
конкурентоспроможності національної економіки в довгостроковому періоді.
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СТРУКТУРА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Ринок цінних паперів є важливим джерелом фінансування капіталовкладень для підприємств і створює широкі можливості для інвестування. В
розвинутих країнах розміщення цінних паперів, а також операції з ними
забезпечують акумуляцію і ефективний перерозподіл інвестиційних ресурсів та
відіграють значну роль в удосконаленні галузевої структури і підвищенні
конкурентоспроможності національної економіки. В Україні спостерігається
розвиток цього сектору національної економіки, що зумовлює актуальність
вивчення зазначеної проблематики.
Метою дослідження є аналіз структури ринку цінних паперів в Україні,
визначення наявних проблем та напрямів її оптимізації.
Вирішення завдань оптимізації структури ринку цінних паперів вимагає
насамперед чіткого виділення його складових. Ринок цінних паперів є
важливою складовою фінансового ринку, але оскільки далеко не всі цінні
папери походять від грошових капіталів, то ринок цінних паперів не може бути
в повному обсязі віднесений до фінансового ринку.
О.М. Мозговий розрізняє поняття фондового рику та ринку цінних паперів.
Він зазначає, що фінансовий ринок складається з двох частин – сфери обороту
грошей і сфери обороту цінних паперів у вигляді купівлі-продажу
короткострокових (до одного року) документів (векселів, сертифікатів тощо) [1,
с.11]. Ринок цінних паперів, у свою чергу, складається з фондового ринку
(ринку капіталу, інвестиційного ринку) і вже згаданої сфери фінансового ринку,
у якій здійснюється оборот короткострокових цінних паперів.
В економічній літературі розглядають ринок цінних паперів як ринок, що
містить такі елементи: попит, пропозицію на цінні папери, фінансових
посередників, систему регулювання та саморегулювання [1, с.10]. Він має
складну багатогранну структуру, тому може бути класифікований за великою
кількістю ознак, кожна з яких характеризує його з тієї чи іншої сторони.
Залежно від характеру обігу цінних паперів цей ринок поділяється на:
первинний ринок та вторинний ринок. Залежно від місця, де відбувається
торгівля фінансовими активами, ринок цінних паперів поділяють на біржовий і
позабіржовий. За характером емітента ринок цінних паперів може бути
представлений двома сегментами: ринок державних цінних паперів та ринок
недержавних цінних паперів.
На нашу думку, оптимізація структури ринку цінних паперів передбачає
визначення такого співвідношення між її елементами, що дозволить
ефективніше виконувати функції ринку цінних паперів, зокрема,
удосконалювати його структуру т.ч., щоб урівноважити інтереси емітентів та
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інвесторів, попит та пропозицію інвестиційних ресурсів за взаємовигідною
ціною.
Основними функціями ринку цінних паперів є забезпечення: розширеного
доступу до ринку капіталів для підприємців; оперативного вкладання коштів
інвесторів у цінні папери; джерела фінансування дефіцитів державних
бюджетів; скорочення операційних витрат та ін. [2, с.25–27]. Виконання цих
функцій дозволить акумулювати необхідний обсяг інвестицій для забезпечення
сталого економічного зростання та підвищити конкурентоспроможність
національної економіки.
Аналіз світового ринку цінних паперів доводить, що він розвивається
значно потужними темпами, ніж розвиток виробничої сфери. Так, показник
капіталізації світових ринків акцій за період з 1980 по 2006 р. збільшився майже
у 20 разів (з 2,73 до 53,79 трлн. дол.), у той час як сукупний ВВП за той же
період збільшився з 11,78 до 48,25 трлн дол. (тобто в 4 рази) [3, с.1].
Отже, обсяги світової фінансової «бульбашки» вже перевищили величину
світового ВВП. У сучасних умовах рентабельність фінансових операцій значно
перевищила її рівень у реальному секторі економіки. Як результат, вигідними
стають не виробництво і торгівля, а перепродаж цінних паперів («фіктивного
капіталу»).
Економіки розвинених країн перестали спиратися на реальний капітал і
поступово втрачають індустріальний сектор. Так, у США і ЄС у 2012 р. частка
промисловості у ВВП становила лише 19,2% і 25,3% відповідно. Тоді як в
Україні цей показник становив 31,4% [4]. Тобто спостерігається тенденція до
активного витіснення фіктивним капіталом реального капіталу. В національній
економіці починають домінувати посередницькі послуги, і перш за все
фінансові.
Завдяки нагромадженню значних ресурсів у фінансовому секторі
економіки, віртуалізації капіталу, збагачується і укріплює своє панування
фінансово-промислова олігархія та транснаціональні корпорації, перекачуючи
капітал із слаборозвинених країн у розвинені країни. Так, за даними рейтингу
«FT Global 500», який укладає Financial Times, найбільшими корпораціями
світу у 2013 р. стали «Apple» і «Exxon Mobil», ринкова капіталізація яких
складала 415,683 і 403,733 млрд. дол. США відповідно. В цілому капіталізація
500 найбільших компаній світу у 2013 р. становила 27,2 трлн дол. США [5],
тоді як ВВП США і ЄС у 2012 р. досягли лише рівня 16,24 і 15,54 трлн дол.
США, а світовий ВВП – 83,66 трлн дол. США [4]. Тобто в сучасних умовах
світове господарство вибудовано таким чином, що найбільші корпорації за
обсягом капіталу перевищують ВВП багатьох країн світу.
Про зростання розриву між реальним сектором економіки України та її
фінансовим сектором свідчить той факт, що темпи зростання ринку цінних
паперів були випереджаючими порівняно з ВВП: обсяг торгів на ринку цінних
паперів (у 2012 році 2530,87 млрд. грн.) перевищив показник ВВП країни
майже у два рази (див. рис. 1). В цілому обсяг торгів на ринку цінних паперів в
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Україні у 2008–2012 рр. збільшився з 883,39 до 2530,87 млрд. грн. [6, с.14].
Проте, вже у 2013 р. обсяг торгів на ринку цінних паперів знизився до рівня
1,69 трлн грн. (на 66,8%). Загрозливою є тенденція до швидкого зростання
обсягів операцій на ринку похідних (деривативів) в Україні, а саме: з 3,75 млрд
грн. у 2010 р. до 24,91 млрд. грн. у 2012 р. [6, с.34].

Рис. 1. Динаміка обсягів торгів на ринку цінних паперів та ВВП в Україні,
млрд. грн.
Джерело: складено автором за даними: [6, с.14]

Важливим показником розвитку ринку цінних паперів є співвідношення
капіталізації лістингових компаній до ВВП. Найбільш капіталоємними є ринки
цінних паперів США та Великобританії з показниками за 2011 р. 104,3 і 118,7%
відповідно. В Україні спостерігається позитивна тенденція до зростання даного
показника у 2008–2011 рр. з 9,0% до 13,7%. Станом на кінець 2012 р. він
становив 19,7%, але є незначним порівняно з розвинутими країнами [6, с.14]. У
2012 р. рівень капіталізації в Україні помірно зріс, що, насамперед, пов’язано із
збільшенням кількості цінних паперів емітентів, які пройшли процедуру
лістингу.
Головною функцією, яку повинен виконувати ринок цінних паперів, є
забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих
підприємств до більш дешевого, порівняно з іншими джерелами, капіталу.
Акції та облігації є найефективнішим джерелом отримання додаткових
фінансових ресурсів для здійснення поточної господарської діяльності і
довгострокових проектів підприємств.
Обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти ринку
цінних паперів у 2013 р. становив 141,77 млрд. грн. і порівняно з 2012 р. цей
показник збільшився на 34,82 млрд. грн. [6].
У 2013 році спостерігалось зростання емісійної діяльності на ринку акцій:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)
зареєструвала 218 випусків цих цінних паперів на суму 64,23 млрд. грн. По
облігаціям спостерігалась стабільна ситуація, НКЦПФР зареєструвала 304
випуски облігацій підприємств на суму 42,47 млрд. грн. Обсяг зареєстрованих
НКЦПФР цінних паперів інститутів спільного інвестування незначно зріс
порівняно з 2012 р. і склав 35,08 млрд. грн. Найбільш популярним фінансовими
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інструментами, з яким здійснювалися операції, є державні облігації, частка
торгів якими склала 74%, облігації підприємств (10%) і акції (майже 10%) [6].
За результатами торгів на організаторах торгівлі, значно зріс обсяг
біржових контрактів (договорів) з цінними паперами в Україні за період 2008–
2012 рр. з 37,76 до 263,67 млрд. грн. [6, с.14]. Хоча у 2012 р. порівняно з 2011 р.
обсяг торгів цінними паперами на біржовому ринку зріс на 28,23 млрд грн.,
частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів
зменшилася на 0,6% і становила 12,59%. У 2013 р. продовжилась позитивна
тенденція до зростання обсягу виконаних біржових контрактів з цінними
паперами на організаторах торгівлі. Цей показник збільшився у два рази і
становив 474,63 млрд. грн..
Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на первинному
та вторинному ринку цінних паперів в Україні у 2012 р. становив 24,44 і 208,26
млрд. грн. відповідно (9,27 і 78,98% від загального обсягу торгів) [6, с.16].
Протягом 2010–2012 рр. зростає загальна кількість випусків акцій, які
перебувають в обігу на фондових біржах. На кінець 2012 р. до біржових списків
організаторів торгівлі включено 1731 акцію, що більше майже на 40%
порівняно з показником на кінець 2011 р. [6, с.21]. Якщо говорити про ринок
облігацій, то у 2012 р. було зареєстровано 332 випуски облігацій підприємств
на суму 51,39 млрд. грн. Порівняно з 2011 р. обсяг зареєстрованих випусків
облігацій підприємств збільшився на 15,48 млрд. грн. або на 43,11% [6, с.25].
Важливим показником для характеристики стану ринку цінних паперів в
Україні є кількість лістингових цінних паперів. За період 2009–2012 рр. цей
показник зріс з 1472 до 2963 шт. Зазначимо, що зростання кількості цінних
паперів, що пройшли процедуру лістингу, свідчить про підвищення
інвестиційної привабливості, поліпшення фінансово-господарського стану
підприємств та підвищення ліквідності біржового ринку в цілому.
Обсяг випусків емісійних цінних паперів відображає наміри підприємств
щодо збільшення своєї капіталізації та їх зацікавленість у залученні інвестицій
за допомогою цінних паперів. За період 2008–2012 рр., загальний обсяг усіх
зареєстрованих випусків цінних паперів зріс з 577,38 до 1122,51 млрд грн.
Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів у 2012 р. зменшився на
39,87% порівняно з 2011 р., разом з тим, обсяг емісії цінних паперів у 2012 р.
майже на 13% перевищив обсяг емісії цінних паперів у 2010 р. [6, с.18].
Аналіз сучасного стану структури ринку цінних паперів в Україні дозволив
визначити наступні проблеми його розвитку: 1) незначна інвестиційна роль
ринку цінних паперів – лише 9,5% від загального обсягу емісії було здійснено з
метою залучення інвестицій; 2) незважаючи на позитивну динаміку в останні
роки, у цілому вітчизняний ринок характеризується незначним обсягом і
кількістю операцій з цінними паперами; 3) переважна частка операцій з
цінними паперами здійснюється на неорганізованому ринку (87,4% у 2012 р.),
що негативно позначається на прозорості ринку і відлякує іноземних
інвесторів; 4) в структурі інструментів ринку цінних паперів перевага надається
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державним облігаціям (74% у 2013 р.); 5) низький абсолютний та відносний
обсяг капіталізації ринку цінних паперів (19,7% від ВВП у 2012 р.);
6) відсутність потужних інституційних інвесторів; 7) недосконалість
інфраструктури ринку цінних паперів; 8) низький рівень захисту мінорітарних
інвесторів. Вищеперераховані проблеми є перешкодами для прозорості,
ліквідності ринку цінних паперів, інвестиційної ефективності, що призводить
до зниження рівня конкурентоспроможності національної економіки в цілому.
Головними напрямами розвитку ринку цінних паперів в Україні з метою
оптимізації його структури є: переорієнтація з функції перерозподілу прав
власності на акумулювання та залучення інвестиційних ресурсів у реальний
сектор національної економіки; концентрація торгівлі фінансовими
інструментами на організованому сегменті ринку; посилення захисту прав
інвесторів; поліпшення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів;
удосконалення законодавства про цінні папери та фондовий ринок; розвиток
інвестиційної інфраструктури; налагодження тісного співробітництва
національної економіки з глобальною; підвищення вимог до корпоративного
управління; чітке визначення прав і обов’язків емітентів та інвесторів;
запровадження доступних та рівних умов і тарифів для всіх користувачів;
посилення державного регулювання ринку цінних паперів.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО АУДИТУ
ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В умовах глобалізації та соціально-орієнтованої економіки кадровий
потенціал підприємства стає його стратегічним ресурсом у конкурентній
боротьбі. Досить актуальними є питання як формування, розвитку та реалізації
кадрового потенціалу, так і питання його оцінювання. Сучасна практика роботи
з персоналом передбачає використання достатньо нового інструменту
проведення незалежної експертизи та оцінювання відповідності кадрової
складової цілям та стратегії розвитку підприємства – це кадровий аудит.
Кадровий аудит вже достатньо сформувався у світовій практиці
управління персоналом, а для української економіки - це досить нове поняття.
Основну увагу питання проведення кадрового аудиту приділяють
представники консалтингових компаній, науковці ж досить фрагментарно
висвітлюють ці аспекти. Зокрема, вони зупиняються на питаннях щодо
визначення сутності категорії «кадровий аудит», дослідження процедури та
методів його проведення. Але і ці аспекти вимагають узагальнення та
уточнення.
Кадровий аудит, який сформувався в пострадянському просторі,
представляє особливий науковий інтерес. По-перше, в роботах науковців
зустрічаються різні категорії "аудит персоналу", "соціально-кадровий аудит",
"аудит трудової сфери", "кадровий аудит", попри те, що простежується
синонімічність не лише в трактуванні суті поняття, але і формуванні окремих
напрямів його проведення, що у свою чергу вимагає визначення єдиної точки
зору у використанні конкретної категорії. По-друге, особливий інтерес
представляє визначення основних видів аудиторських послуг у сфері
управління персоналом і організаційно-методичних підходів до їх проведення.
Аналіз літературних джерел показав, що більшість авторів визначають
кадровий аудит як певний вид аудиторських послуг (незалежної оцінки), а не
функцію кадрової служби підприємства. Це у свою чергу призводить до того,
що сама процедура кадрового аудиту обмежується рамками договору про
надання аудиторських послуг. Рішенням Аудиторської палати України № 182/5
від 27.09.2007 р. затверджений перелік послуг, які можуть надаватися
аудиторами (аудиторськими фірмами) [1]. Аналіз цього документу показав, що
лише кілька видів послуг з цього переліку можна віднести до так званого
кадрового аудиту:
- оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального
стимулювання і оплати праці персоналу;
- оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління
персоналом;
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- оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу,
який задіяний у фінансово-господарській діяльності;
- організаційне забезпечення управління - розробка внутрішніх інструкцій
для посадовців;
- розробка документів для системи стимулювання персоналу.
Перелік видів робіт внутрішнього кадрового аудиту значно ширший того
переліку послуг, які можуть надаватися зовнішніми (незалежними) аудиторами.
Тому, на нашу думку, визначаючи суть категорії "кадровий аудит" необхідно
акцентувати увага на ефективному узгодженні (об'єднанні) зусиль зовнішніх і
внутрішніх аудиторів при проведенні оцінювання ефективності системи
управління персоналом підприємства і її відповідності цілям і стратегії
розвитку.
Поряд з труднощами у визначенні сутності кадрового аудиту сьогодні
існує не менш важлива проблема, пов'язана з процедурою його проведення.
Безумовно конкретизувати зміст і завдання кожного з етапів кадрового аудиту
необхідно залежно від конкретної ситуації та/або об'єкту дослідження. Аналіз
наукових робіт дозволив розробити модель проведення кадрового аудиту,
представлену на рис. 1.
Особливої уваги заслуговує наявність останнього етапу "Використання
результатів кадрового аудиту". На жаль, більшість компаній, що надають
послуги з аудиту, розглядають свій вид діяльності як консалтингову
(консультаційну) і обмежуються лише самим процесом проведення аудиту і
написанням певних висновків та рекомендацій. Більш повною (завершеною) ця
процедура буде лише за наявності конкретних заходів як реакції на проведену
аудиторську перевірку. Оскільки важлива не сама перевірка і її результати, а
можливості подальшого розвитку об'єкту, які вона надає. У більшості випадків
зовнішні аудитори не контролюють (не супроводжують) впровадження наданих
рекомендацій. Це, в свою чергу, призводить до того, що керівники
підприємства та спеціалісти служби управління персоналом на власний розсуд
інтерпретують надані аудиторами рекомендації та шляхи їх впровадження. Така
інтерпретація дуже часто не збігається з задумами осіб, що проводили
перевірку. Це в решті решт призводить до значного зниження ефективності
проведення кадрового аудиту.
Опитування респондентів показали, що на практиці вирізняють доволі
невеликий перелік ситуацій, які вимагають проведення кадрового аудиту.
Зокрема, до цього переліку відносять: зміна власників та/або керівництва
підприємства; реорганізація підприємства; реінжиніринг (оптимізація)
організаційної структури підприємства.
Як показує практика, таке ставлення призводить до обмеження
використання кадрового аудиту. Керівники підприємств, які не потрапляють до
зазначених вище ситуацій вважають, що процедура проведення кадрового
аудиту їм не потрібна. Але в цьому випадку, вони не помічають тих переваг, які
можна отримати від впровадження цієї процедури, а саме: забезпечення
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відповідності загальнокорпоративної та кадрової стратегії підприємства;
формування ефективних методів управління персоналом та забезпечення їх
оптимального застосування; скорочення витрат на управління персоналом;
оцінювання кадрового потенціалу та встановлення його відповідності цілям та
завданням розвитку підприємства тощо.
Етап 1. Попередня оцінка умов проведення кадрового аудиту
Попередня діагностика стану
системи управління персоналом

Одержання
вихідної інформації

Оцінювання можливості проведення
аудиторської перевірки

Етап 2. Розроблення програми аудиторської перевірки
Визначення цілей
та об’єкту аудиту

Визначення
системи показників

Визначення бюджету
аудиторської перевірки

Визначення способів дослідження
об’єктів, що вивчаються

Етап 3. Збір, обробка та аналіз аудиторської інформації
Визначення інформаційної бази

Збір необхідної для аналізу інформації

Аналітична обробка інформації

Етап 4. Експертиза отриманої аудиторської інформації та аудиторські висновки
Визначення досягнень та
недоліків роботи, їх причин

Визначення розмірів соціальнотрудових ризиків та можливостей

Аудиторські висновки
та пропозиції

Підсумкова оцінка результатів кадрового аудиту

Аналіз зміни відхилень показників

Етап 5. Використання результатів кадрового аудиту
Адміністративні методи

Матеріальне та моральне
заохочення або покарання

Навчально-методичні заходи

Рис. 1. Модель проведення кадрового аудиту
Джерело: розроблено авторами на основі [2, 3, 4]

Великою помилкою, якої припускаються керівники багатьох організацій,
що звернулися до процедури кадрового аудиту, є те, що вона носить
одноразовий характер. Необхідно чітко зрозуміти та усвідомити, що кадровий
аудит – це багатогранна та багатоетапна робота, яка охоплює всі стадії
кадрового циклу. Звичайно, послуги консалтингових компаній є доволі
дорогими, тому звертатися по їх допомогу не завжди виявляється можливим.
Це ще раз дозволяє зробити висновок щодо необхідності розумного поєднання
зовнішнього та внутрішнього кадрового аудиту. Зовнішнім компаніям можна
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доручити найбільш складні та проблемні моменти кадрової роботи, служба ж
внутрішнього кадрового аудиту шляхом проведення поточного спостереження
та оцінювання зможе не тільки виявити помилки, а й допомогти запобіганню їх
виникнення.
Звичайно тут постає інша проблема, пов’язана зі створенням служби
внутрішнього кадрового аудиту в межах організації. На нашу думку це доволі
складна процедура, яка має включати наступні етапи:
- допомога зовнішніх консультантів у: розмежуванні об’єктів зовнішнього
та внутрішнього аудиту; розробці необхідних нормативних документів, що
регламентують роботу внутрішніх органів з проведення кадрового аудиту;
організації процедури добору фахівців до служби внутрішнього кадрового
аудиту;
- співпраця зовнішніх та внутрішніх аудиторів щодо розробки методик
проведення кадрового аудиту та ідентифікації можливих проблем та ризиків;
- апробація діючого механізму спільного (комплексного) кадрового
аудиту та за необхідності внесення відповідних коректив.
Говорячи про труднощі проведення кадрового аудиту в українських
компаніях, не можна не акцентувати увагу на відсутності практичних
рекомендацій, які стосуються оцінки кадрового потенціалу підприємства. Лише
у небагатьох дослідженнях з цього питання ми можемо зустріти фрагментарні
пропозиції щодо використання тих або інших показників.
Необхідно звернути увагу на отриманні комплексного інтегрального
показника кадрового потенціалу підприємства, оскільки він не буде простою
арифметичною сумою значень його складових (компетенцій). Окрім цього
необхідно мати базові (бажані) значення за кожною складовою, що дозволить
зробити оцінку і сформувати комплекс заходів по усуненню недоліків у
практиці використання кадрового потенціалу і розвитку його сильних сторін.
Аспекти кадрового аудиту, пов'язані з оцінкою кадрового потенціалу
підприємства, є об'єктом окремого подальшого дослідження.
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що фактично кадровий аудит є
специфічним видом аналізу кадрового потенціалу підприємства, оцінки рівня
його забезпечення трудовими ресурсами, способом забезпечення відповідності
кадрової складової цілям та стратегії розвитку, а також інструментом
визначення готовності організації до змін за рахунок її кадрового потенціалу.
Існуючі труднощі у його проведенні значно знижують ефективність результатів
кадрового аудиту, а запропоновані рекомендації дозволять удосконалити
процедуру його проведення, а, отже, і підвищити результативність діяльності
підприємства за рахунок кадрової складової. Кадровий аудит – це процес
регулярний, багатоступеневий та поетапний, його суть полягає у постійному
спостереженні, а не в періодичних заходах. Подальших досліджень потребують
питання конкретизації методичних підходів та процедури кадрового аудиту.
Список використаних джерел
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ЯК
ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Внутрішньополітична криза кінця 2013 – початку 2014 років, яка була
доповнена зовнішньою агресією, завдала значної шкоди потенціалу
конкурентоспроможності національної економіки. Зростання загальної
невизначеності призвело до посилення фінансово-економічної нестабільності,
яка проявляється, зокрема, в девальвації національної валюти та істотних
коливаннях її курсу. Це спричиняє значний негативний вплив на реальний
сектор економіки, зокрема, й через зростання вартості нафтопродуктів та інших
енергоносіїв.
За таких умов збереження конкурентоспроможності економіки України та
виведення її на траєкторію розвитку потребує консолідованих зусиль за
пріоритетними напрямками. Серед пріоритетних напрямків, на наш погляд,
важливе місце займає розвиток логістичних систем. Оскільки сама поява
логістики як особливого виду господарської діяльності та окремої наукової
течії була обумовлена необхідністю пошуку резервів підвищення
конкурентоспроможності компаній. При цьому ефективне використання
логістичної концепції в практиці діяльності господарюючих суб'єктів
призводить до появи як цінових факторів конкурентних переваг, пов'язаних із
можливістю запропонувати кінцевому споживачеві продукцію з більш
низькими цінами, так і до нецінових факторів, таких як зростання
оперативності та надійності поставок. Також варто підкреслити, що додатковий
імпульс для становлення і розвитку логістики історично надала енергетична
криза 70-х років минулого сторіччя, коли компанії стикнулися з ситуацією
різкого збільшення вартості перевезень через трикратне здороження нафти. І
хоча на даний момент зростання вартості нафтопродуктів в Україні поки
вимірюється десятками, а не сотнями відсотків, все ж це формує достатній
стимул для приділення більшої уваги розвитку логістичних систем.
Якщо характеризувати існуючий стан розвитку логістичних систем в
Україні, то можна звернутися до роботи Н.В. Іванової, яка зазначає:
«Становлення логістики в Україні, порівняно з іншими країнами Європи та
світу, знаходиться в зародковому стані. Незважаючи на відсутність
комплексного підходу до вирішення проблем …, з’явились перші вітчизняні
логістичні оператори, сформовані логістичні системи з усіма притаманними їм
ознаками» [1]. Як видно з наведеної цитати, автор констатує наявність
позитивних зрушень щодо формування логістичних систем на мікрорівні, проте
вказує на проблему відсутності комплексного підходу до їх розвитку, що
призводить до значного відставання України від інших країн.
З метою дослідження якісних змін мікрологістичних систем, що діють на
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території України, розглянемо їх класифікацію. Загалом, в роботах дослідників
виділяється 4 типи логістичних систем. При цьому спостерігається ситуація,
коли назви типів систем в роботах різних дослідників збігаються, але
інтерпретації їх значення дещо різняться. Розглянемо це докладніше.
1. Логістична система першого рівня (first party logistics – 1PL). В роботі
О.І. Антоненко, О.А. Станкевича вона визначається таким чином: «… це
внутрішня логістика, де всі послуги з транспортування, складського зберігання,
митних операцій і супутнього сервісу зосереджені всередині компанії
замовника» [2, с. 84]. Разом тим, в роботі К.Л. Хвостикова, О.В. Омельченко
дається інше визначення такого типу логістичної системи: «… 1PL, компанія провайдер логістики, що лімітує послуги лише вузькою частиною операцій,
наприклад тільки перевезення від пункту «А» до пункту «Б», тільки
складування, тільки навантажування до вагону і т.д.» [3, с. 730]. Як видно, дві
наведені інтерпретації логістичної системи першого рівня доволі сильно
різняться. В першому випадку мова йде про підприємства, які самостійно
створюють в рамках своєї компанії підрозділ, який забезпечує обслуговування
усіх її логістичних процесів. В такому разі мова може йти про потужні
компанії, такі як «… ММК ім. Ілліча, «Стирол», «Норд» і деякі інші, котрих
звичайно ж меншість серед всіх компаній…» [3, с. 730]. У другому випадку це
має бути вже компанія, що вузькоспеціалізовано надає окремий вид
логістичних послуг, наприклад, автотранспортне підприємство, оператор
складу тощо.
2. Логістична система другого рівня (second party logistics – 2PL). Цей тип
теж визначається різними дослідниками по-різному, хоча відмінність вже не
така радикальна. Так, О.І. Антоненко, О.А. Станкевич зазначають, що така
логістична система виникає, якщо «… одна або декілька компаній-провайдерів
виконують для замовника базові логістичні послуги – транспортування і
складське зберігання» [2, с. 84]. При цьому інші дослідники стверджують, що
це такий провайдер логістики, який «… надає широке коло послуг, здатний
організувати повний комплекс операцій з доставки товарів, але все-таки
обмежує діяльність регіоном, країною, видами транспорту» [3, с. 730]. Тобто,
одні автори специфічною рисою вважають обмеженість набора логістичних
функцій (тільки транспортування та зберігання), а інші – обмеженість регіону
діяльності або типу використовуваного транспорту.
3. Логістична система третього рівня (third party logistics – 3PL). Її
визначають наступним чином: «Логістичні послуги цього рівня зосереджені на
комплексному управлінні процесами транспортування та зберігання вантажів.
Це означає, що компанія-провайдер не тільки транспортує вантаж, а й виконує
всі послуги експедиції (у тому числі і митного оформлення)» [2, с. 84].
Визначення логістичної системи третього рівня, що пропонується іншими
дослідниками, попри редакційні відмінності, за змістом відповідає вище
наведеному.
4. Логістична система четвертого рівня (third party logistics – 4PL). Вона
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має таке визначення: «4PL-провайдер є інтегратором всієї логістичної системи
підприємства. Він управляє своїми ресурсами, можливостями й технологіями й
ресурсами постачальників додаткових послуг, забезпечуючи повне й вичерпне
рішення щодо логістичної системи компанії» [3, с. 731]. Іншими словами можна
стверджувати, що такого роду логістична компанія «… сполучає функції
консалтингової компанії і 3PL-провайдера» [3, с. 731].
Таким чином, узагальнюючи наведені вище визначення, можна зробити
висновок, що на даний момент навіть в середовищі науковців існує певна
неоднозначність щодо інтерпретації сутності логістичних систем 1 та 2 типу
(1PL та 2PL). За таких умов, звичайно, логістичним компаніям теж складно
однозначно ідентифікувати свій тип. Проте попри наявність окремих
розбіжностей, можна впевнено стверджувати, що на території України діє
достатня кількість логістичних компаній 1 та 2 типу. Стосовно компаній
третього типу, то найбільш відомими їх прикладами в Європі є такі: «…Excel,
Maersk Logistics, Schenker, Kuehne & Nagel» [3, с. 732]. Окремі з них
здійснюють експансію й на територію України. Серед суто українських
компаній, які позиціонують себе як 3PL, можна навести приклад фірми «УВК»,
що започаткувала свою діяльність у 2001 р., і через певний час стала
відповідати стандартам 3PL.
Що ж стосується 4PL компаній, то приклади українських компаній такого
типу на даний момент не відомі. Причина цього полягає в необхідності значної
кількості 3PL компаній як передумови появи та розвитку 4PL компаній. Отже,
основними перспективами розвитку українських логістичних систем,
орієнтованих на обслуговування корпоративного сектору, є поява більшої
кількості 3PL компаній та зародження 4PL компаній. Оскільки питома вага
послуг з інтегрованого управління на логістичному ринку в Україні досі
становила 1%, тоді як потенційно питома вага сектору з інтеграції та
управління поставок, за оцінками експертів, може становити 32% [2, c.83].
Таким чином, основним сектором ринку логістичних послуг в Україні є
надання транспортних послуг, що свідчить про відставання розвитку
українських логістичних систем від передових країн, де істотної питомої ваги
набуває сектор інтеграції та управління ланцюгами поставок. Подальші
перспективи розвитку логістичних систем в Україні слід пов’язувати із
зростанням кількості компаній здатних надавати повний пакет логістичних
послуг найвищого рівня якості (3PL та 4PL). При цьому, оскільки логістична
підсистема є центральною складовою інфраструктури економіки України, то
підвищення ефективності логістики здатне забезпечити мультиплікативний
позитивний ефект для зростання конкурентоспроможності національної
економіки.
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СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
На сьогодні в Україні існує реальна проблема щодо створення та
забезпечення
подальшого
зростання
рівня
конкурентоспроможності
підприємств при виході на зарубіжні ринки. В міжнародному рейтингу
конкурентоспроможності, що розраховується Всесвітнім економічним форумом
(ВЕФ) Україна за 2013-2014 рр. в порівнянні з 2012-2013 рр. опустилася з 73-го
на 84-е місце (із 148 країн світу) [11, с.18].
Проблема конкурентоспроможності носить універсальний, всесвітній
характер. Нині вона зачіпає практично всі країни світу, всі підприємницькі
структури, всіх товаровиробників. Розвиток фармацевтичного ринку є основою
стабільності і збалансованості сфери виробництва й обігу лікарських засобів і,
тим самим, одним з елементів, що забезпечують національну безпеку України,
у значній мірі залежну від стану економіки країни. У сучасних умовах
безпосередньої взаємодії українських і зарубіжних підприємців проблема
конкурентоспроможності України і її галузей стала центральною і реальною.
Зростання конкуренції на фармацевтичному ринку країни примушує багато
компаній шукати принципово нові моделі розвитку, розвивати нову філософію
існування у змінній системі охорони здоров’я. Зростають витрати на науководослідні і дослідно-конструкторські роботи — за відсутності упевненості в їх
прибутковості, а в деяких випадках — і окупності[8, с.146].
Величезна кількість публікацій – як зарубіжних, так і українських –
свідчить про проблеми, оцінки питань пов’язаних з конкурентоспроможністю.
Деякі аспекти досліджуваної тематики відображались у працях О.Д. Баюри, І.А.
Зупанець, І.І. Мазур, А.П. Мешковського, Л.А. Педоренко, Г.М. Филюк, Г.І.
Фролова, А. Шибаєва та інших.
Метою статті є визначення конкурентоспроможності продукції
підприємств фармацевтичної галузі України та стратегії їх стійкого розвитку.
Необхідність у забезпеченні здоров’я та життєдіяльності населення —
однієї з найважливіших соціальних функцій держави — обумовлюють особливе
місце фармацевтичної галузі й необхідність використання сучасних концепцій,
методів та інструментів управління в усіх її ланках для забезпечення стійкого
розвитку.
На сьогодні провідною тенденцією у вітчизняній фармацевтичній галузі є
стійкий розвиток фармацевтичного підприємства відповідно до вимог належної
практики (GMP), що потребує належної побудови систем управління якістю.
Станом на 2013 р. в Україні 14 підприємств (21 дільниця, 83 лікарські на
засоби) мають сертифікати відповідності до вимог виробничої практики (GMP
ЄС) – міжнародні стандарти та правила, які регламентують організацію
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виробництва й здійснюють контроль за якістю на всіх стадіях технологічного
процесу [2].
Необхідно зазначити, що міжнародна конкурентоспроможність продукції
підприємства виражається здатністю підприємства виробляти та реалізовувати
продукцію, цінові й нецінові якості якої більш привабливі, ніж в аналогічної
продукції конкурентів на зовнішньому ринку. Процес розробки стратегії
конкурентоспроможності продукції підприємства на зовнішньому ринку
містить такі кроки: 1) моніторинг конкурентного середовища міжнародного
ринку; 2) оцінка конкурентоспроможності підприємства, його продукції та
основних конкурентів на зовнішньому ринку; 3) реалізація стратегії управління
міжнародною конкурентоспроможністю підприємства; 4) оцінка і контроль
реалізації визначеної стратегії. Серед проблем, які заважають реалізовувати
конкурентні переваги підприємств можна назвати технологічну відсталість
більшості вітчизняних підприємств і несприятливий бізнес-клімат в державі.
Розглядаючи фармацевтичний ринок, необхідно виділити шість критичних
факторів, які визначають успіх компанії на ринку, що розвивається: 1)
диференційований підхід до збуту продукції, адаптація портфелю продукції до
місцевих потреб; 2) розуміння місцевого ринку, свого споживача та системи
прийняття рішень про купівлю продукції; 3) ефективна стратегія управління
запасами, розроблена у відповідності до потреб місцевого ринку; 4) розробка та
впровадження комерційних моделей, за допомогою яких можна підвищити
рентабельність бізнесу компанії на фармацевтичних ринках, що розвиваються і
скоротити період повернення інвестицій; 5) розуміння особливостей
ціноутворення та визначення маржі, при якій досягається максимально
можлива ринкова вартість продукції компанії; 6) управління якістю – філософія
постійного вдосконалення та сертифікація за стандартами Належної виробничої
практики (Good Manufacturing Practice or GMP [5, с. 15].
Впровадження у відповідності з належною виробничою практикою GMP
новітніх технологій виробництва ліків з контрольованою фармакокінетикою,
пролонгованої та комбінованої дії, побудова фармацевтичної системи якості та
постійне підвищення її ефективності вимагають від підприємств достатніх і
відповідних ресурсів (людських, фінансових, матеріальних, приміщення та
обладнання), а від фармацевтичної освіти – висококваліфікованих фахівців, які
зможуть успішно працювати в умовах перехідної економіки, реального
професійного й міжнародного оточення, що постійно змінюється та якісного
професійного рівня підготовки спеціалістів з орієнтацією на міжнародні освітні
стандарти [5. с.7].
Одним з найважливіших етапів в організації сучасного виробництва ліків є
правильний вибір технологічного обладнання. Надійне, оптимально підібране
устаткування багато в чому визначає якість та ї конкурентоспроможність
лікарських засобів, є гарантією успішного стійкого розвитку фармацевтичного
підприємства в цілому. Обладнання повинне відповідати багатьом критеріям,
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які умовно можна поділити на дві групи – загальні вимоги і вимоги, обумовлені
специфікою фармацевтичної продукції та визначені в GMP.
На сучасному етапі розвитку фармацевтичний ринок України є другим за
обсягами серед країн СНД після Росії (за підсумками 2012 року Україна
займала 12-14% ринку СНД) [12, с.3]. Український ринок включає виробництво
лікарських засобів і виробів медичного призначення, оптовий і роздрібний
продаж продукції через аптечні мережі, спеціалізоване зберігання,
дистрибуцію, експорт та імпорт продукції.
За даними Державної статистики України, за результатами 2012 року
промисловим виробництво фармацевтичної продукції в Україні, КВЕД 21.00
(КВЕД 21.10 виробництво основних фармацевтичних продуктів та КВЕД 21.20
виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів) здійснюють 272
підприємства. В порівнянні до рівня 2011 року кількість виробників
фармацевтичної продукції за даними ЄДРПОУ зменшилось на 12,6% або на 31
підприємство, а в порівнянні до 2004 року зменшено на 25,9% або на 95
підприємств фармацевтичного виробництва.
Протягом
2004-2012
років
українські
підприємства-виробники
фармацевтичної продукції поступово продовжували нарощувати обсяги доходу
(виручки) від реалізації (товарів, робіт послуг). За результатами 2012 року дохід
( виручка) від реалізації (товарів, робіт послуг) виробниками фармацевтичної
продукції склав 11912,2 млн. грн., до рівня 2011 року виробництво збільшилось
на 11,0% або на 1183,4 млн. грн. В порівнянні до рівня 2004 року зріс в 3,7 раз
або на 8720,7 млн. грн. [7].
Дослідження нами здійснюється на 24 підприємствах фармацевтичної
галузу України. Найбільшими досліджуваними виробниками фармацевтичної
продукції є: ПАТ «Фармак», Корпорації «Артеріум» («Київмедпрепарат»,
«Галичфарм»), ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ПАТ «Науково виробничий центр «Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», ТзОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров'я» тощо. На частку п’яти основних
компаній-виробників припадає більше 50% виробленої у країні продукції.
За даними Євростату, фармацевтична промисловість є безперечним
лідером серед інших високотехнологічних галузей у світі за показником
створення валової доданої вартості на одну зайняту особу. Крім того, на
фармацевтичне виробництво припадає близько 19 % усіх витрат на НДДКР у
світі [10, с.2].
В Україні виробництво високотехнологічної фармацевтичної продукції не
розвинуте, потреби в оригінальних лікарських засобах забезпечуються
переважно за рахунок імпорту. У загальній кількості зареєстрованих у
«Державному реєстрі лікарських засобів України» звичайних лікарських
засобів вітчизняні становлять лише 27,3 % [1].
Більшість препаратів на фармацевтичному ринку України є генеричними –
їхня частка становить понад 70 %, тоді як у США – 12 %, Японії – 30 %,
Німеччині – 35 %, Франції – 50 % [12, с.3].
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Генерик (дженерик) – це непатентований лікарський препарат, що є
відтворенням оригінального препарату, на діючу речовину якого витік термін
патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату за складом
допоміжних речовин. Необхідна вимога для їх продажу – доведена
фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідному препарату
[4, с.91].
Аналіз показників динаміки зовнішньої торгівлі України продукцією
фармацевтичної галузі свідчить про випереджаюче зростання імпорту і
нарощування від’ємного сальдо.
У 2012 році український фармацевтичний ринок залишався
імпортозалежним. Протягом року, що аналізувався, спостерігалось збільшення
обсягів імпорту фармацевтичної продукції в Україну, що пов’язано з
відновленням активності основних компаній-дистриб’юторів, стабілізацією
валютних курсів та деяким збільшенням попиту на лікарські засоби з більшою
доданою вартістю. Основними імпортерами залишаються такі країни, як:
Германія, Індія, Франція, Угорщина, Італія, Словенія та інші країни.
За даними Державної служби статистики України, за результатами 2012
року імпорт фармацевтичної продукції в Україну становив близько 3307,9 млн.
дол. США, що на 14,2% перевищує результат 2011 року. В порівнянні до рівня
2004 року зріс в 4,4 рази або на 2562,4 млн. дол. США. На ТОП-10 країн, які
поставляють фармацевтичну продукцію в Україну, припадало близько 70%
всього імпорту (у натуральному та грошовому вимірах).
Протягом
останніх
років
українські
підприємства-виробники
фармацевтичної продукції поступово продовжували нарощувати обсяги
експортних поставок. Так, за підсумками 2012 року експорт готових лікарських
засобів вітчизняного виробництва склав 243 млн. дол. США (+24,8%) у
порівнянні з 2011 роком), а до рівня 2004 року збільшився в 3,7 раз (177,3 млн.
дол. США) [3].
Географія експортних поставок традиційно представлена насамперед
країнами СНД (Узбекистан, Росія, Казахстан, Білорусь, Азербайджан).
Концентрація експорту фармацевтичної продукції українського виробництва до
країн СНД пов’язана з дією жорсткої системи контролю якості продукції на
європейських ринках, а також з необхідністю наявності у виробників
відповідних GMP сертифікатів. Найбільшими українськими виробниками, які
експортують свою продукцію є: ПАТ «Фармак», Корпорація «Артеріум»,
Корпорація «Здоров’я», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний
завод», Фармацевтична компанія «Дарниця» та інші виробники.
У структурі імпорту фармацевтичної продукції у 2012 р. вагому частку
становили високотехнологічні препарати – кров, сироватки імунні та фракції
крові, препарати на основі антибіотиків , гормональні препарати.
Найважливішим напрямом розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі
вбачається налагодження власних високотехнологічних виробництв –
сироваток та вакцин, антибіотиків, гормонів, а також препаратів на їхній основі.
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Дані по виробництву лікарських засобі фармацевтичними підприємствами
України за 2004-2012 роки засвідчують, що препаратів лікарських на основі
антибіотиків вироблено в 2012 році 983,8 тонн, з 2006 року виробництво цього
препарату зростає. Зменшено виробництво в порівнянні з 2011 роком
препаратів лікарських на основі гормонів на 11,6 тонн (-10,5%), сироватки
імунні та інші фракції крові – 7,2 тонн (-30,%), препаратів контрастних для
рентгенівських досліджень, реактиви діагностичні і інше на 2,7 тонни (-8,5%) .
Проведений аналіз основних показників конкурентоспроможності
продукції фармацевтичних підприємств України вказує на їх неоднозначність
та різні тенденції, але в той же час можна стверджувати про наявні перспективи
та стійкий розвиток досліджуваних видів діяльності.
Підвищенню
конкурентоспроможності
продукції
українських
фармацевтичних компаній перешкоджають численні проблеми, серед яких
недостатній рівень науково-технічного забезпечення фармацевтичного
виробництва, неефективність контролю у сфері запобігання ввезенню та
поширенню на території України фальсифікованих лікарських засобів,
недостатність фінансування державних програм розвитку фармацевтичного
ринку, високий рівень інфляції, високі відсоткові ставки за кредитами,
зростання тарифів на енергоносії, незначна частка фармацевтичних
підприємств в Україні, сертифікованих на відповідність європейським
стандартам належного виробництва (GMP), недостатнє фінансування
модернізаційних заходів у фармацевтичній галузі, відсутність ефективного
співробітництва між державою, бізнесом та наукою у сфері створення повних
технологічних циклів виробництва фармацевтичної продукції.
Основною місією стійкого розвитку підприємств фармацевтичної галузі
України повинні бути: підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств; забезпечення прискореного зростання виробництва на основі
досягнень науково-технічного прогресу й інтеграції у світове господарство;
створення сприятливих умов для залучення інвестицій в українську
фармацевтичну
промисловість
для
розвитку
перспективних
високорентабельних виробництв, вдосконалення законодавчої і нормативної
бази; розвиток активних форм промислової політики, вдосконалення системи
державних закупівель і замовлень.
Стратегії
підвищенню
конкурентоспроможності
продукції
фармацевтичних підприємств України сприятимуть такі системні рішення, що
мають прийматися на державному рівні у сфері розвитку фармацевтичного
ринку: обмеження свободи формування цін на фармацевтичну продукцію;
ступінь конкурентоспроможності на ринку, який має підвищуватися за рахунок:
демонополізації
галузі;
правового
регулювання
(антимонопольного
законодавства); зміни форм власності, в тому числі шляхом приватизації;
стимулювання створення нових суб’єктів ринку шляхом застосування
відповідної фінансової політики; кількісні фінансові показники, які мають
сприяти укріпленню економічної рівноваги, зростанню виробництва
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фармацевтичної
продукції,
пожвавленню
інвестиційного
попиту;
загальносистемні принципи обігу фармацевтичної продукції, що засновані на
відповідних нормативних актах.
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ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Однією з пріоритетних цілей державної економічної політики є створення
необхідних передумов для інноваційної та винахідницької діяльності. В епоху
«економіки знань» держава має забезпечити розвиток національного
інтелектуального потенціалу, сприяти ефективному використанню інновацій,
стимулювати застосування перспективних новітніх технологій, створювати
передумови для участі України у міжнародному поділі праці на світовому
ринку інтелектуальної власності, а також інтеграції українського ринку у
світовий. В цьому аспекті виникає дві проблеми: з одного боку, потрібно
стимулювати творців, авторів об'єктів права інтелектуальної власності (далі —
ОПІВ) до творчої інноваційно-винахідницької діяльності, з іншого боку,
створити умови для власників прав на ОПІВ для активного їх використання та
застосування у виробництві конкурентоспроможних товарів та послуг,
збільшення частки нематеріальних активів у структурі капіталу українських
підприємств. На наше глибоке переконання, розв’язати ці проблеми можливо
лише шляхом створення цивілізованого ринку інтелектуальної власності в
Україні.
Загальновідомо, що одним із важливих стратегічних ресурсів України є
інтелектуальний капітал. Після розпаду СРСР наша країна успадкувала значний
науково-технічний потенціал і входила до тридцяти країн-лідерів світової
наукової еліти. Проаналізуємо, чи вдалося Україні за роки незалежності
створити відповідні конкурентні переваги і в повній мірі використатити той
інноваційно-винахідницький та інтелектуальний потенціал, який отримала у
спадок. З цією метою, ми в нашій роботі обрали три відповідні індекси:
Індексом
людського
розвитку
(ІЛР),
Глобальний
індекс
конкурентоспроможності (ГІК), Глобальний інноваційний індекс (ГІІ) та
дослідили відповідні міжнародні рейтинги за цими індексами в динаміці.
Розпочнемо аналіз з розгляду Індексу людського розвитку. Згідно з
«Доповіддю про людський розвиток – 2013» ПРО ООН, Україні посідає лише
78 місце за індексом людського розвитку, який дорівнює 0.740. Незважаючи на
відносний ріст індексів у 2009-2012 роках, динаміка рейтингу нашої країни за
цим показником погіршилася. Зокрема, якщо у 2010 році Україні належала 69та позиція, у 2011 – 76-та з показником 0.737, то в 2013 році вже 78-ма позиція з
показником 0.740. Для поріняння, якщо на момент набуття Україною
незалежності, Індекс людського розвитку України був вищий, а ніж
європейський та центральноазійський (0.714 проти 0.701), то на даний час він
нижчий на 0.031 (0.740 проти 0.771). У країн-лідерів, які посіли перші місця в
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рейтингу 2013 року, ІЛР перевищує 0.9, наприклад: на першому місці Норвегія
– 0.955, далі Австралія – 0.938, США – 0.937, Нідерландів – 0.921 та Німеччини
– 0.920. За критеріями досліджуваного індексу в Україні найкращий стан справ
з освітою та грамотністю – 0.860 (29 місце у світі), помітно гірші результати,
пов’язані з оцінкою здоров’ям та довголіття – 0.760, а найгірший стан з рівнем
життя (економічним розвитком) – 0.615. Зважаючи на негативну динаміку
рейтингу серед країн світу за досліджуваним індексом (2010 - 69 місце, 2013 78 місце), стає зрозумілим, що наша країна географічно знаходячись в Європі,
при збережені сучасних економічних тенденцій розвитку надалі
поступатиметься у світових рейтингах країнам з менш розвинених частин світу
[1].
Другий важливій індекс – це Глобальний індекс конкурентоспроможності
(ГІК). У рейтингу ГІК 2012 – 2013 Україна посіла 73 місце серед 144 країн світу
(2011 – 2012 – 82 місце). Серед основних конкурентних переваг країни: освіта
та ємність ринку. Важливою складовою індексу конкурентоспроможності є
"Інновації", що включає такі основні показники. як "наявність високоякісних
науково-дослідних установ" (64 місце), "співробітництво університетів і бізнесу
в сфері наукових досліджень" (69 місце), "наявність наукових й інженерних
кадрів" (25 місце), "захист інтелектуальної власності" [2].
Тісно пов’язаний з попереднім, третій важливий індекс - Глобальний
інноваційний індекс (ГІІ). У міжнародному рейтингу ГІІ у 2012 Україна
посідала 63 місце серед 141 країн світу проти 60-го місця серед 125 країн світу
у 2011 р. Тобто позиції країни в міжнародному рейтингу погіршилися.
При розрахунку ГІІ враховуються наступні фактори, які визначають якість
інноваційної діяльності, зокрема:
• Рівень розвитку вищої освіти й
• Стан сфери досліджень і розробок.
За рівнем розвитку вищої освіти Україна у 2012 р. посіла 34 місце, для
порівняння, 39 місце – у 2011 р., зокрема:
- за показником охоплення вищою освітою – 8 місце,
- за часткою випускників наукової та інженерної спрямованості –19 місце;
Оцінка сфери досліджень і розробок включає 3 показники:
- кількість дослідників на 1 млн. населення – 44 місце,
- витрати на НДДКР –37 місце;
- якість дослідницьких інститутів – 69 місце.
За результативністю наукових дослідженьУкраїна у 2012 р. посідала 30
місце, а у 2011 р. це було 40 місце, тобто ситуація покращилася. Зокрема за
показниками:
- зі створення нових наукових знань, що характеризується кількістю
патентів та наукових статей – 21 місце,
- поширення знань – 55,
- впливу знань – 66 місце [3].
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Аналіз статистичних даних засвідчив, що при досить високих кількісних
показниках, зокрема таких як: кількість людей, охоплених вищою освітою,
частка випускників наукової та інженерної спрямованості, кількість дослідників
на 1 млн. населення; в Україні продовжують залишатися досить низькими
якісні показники, зокрема: поширення та вплив знань на суспільство, якість
дослідницьких інститутів тощо. Залишається проблема «втечі мізків» закордон.
В Україні спостерігається парадоксальна ситуація: при наявності потужної
науково-дослідницької бази, висококваліфікованих наукових кадрах та досить
розвинутій промисловості, зокрема таких наукоємних галузях, як космічна
техніка та технологія, ядерна техніка, ракетобудування та літакобудування,
виробництво синтетичних матеріалів, Україна значно поступається на ринку
інноваційної продукції США та країнам ЄС.
І головна причина такої ситуації відсутність розвинутої, ефективної
системи захисту промислової власності, яка спільно з інформуванням
суспільства, зокрема підприємців, про можливості та переваги використання
ОПІВ у господарській діяльності, створила б передумови для активізації
інноваційної діяльності. Формально, в Україні створенна нормативнозаконодавча система захисту прав інтелектуальної власності, проте на практиці
права інтелектальної власності як на об’єкти промислової власності, так і на
об’єкти авторського і суміжних прав часто порушуються.
Загальною тенденцією розвитку державної інноваційної політики в
розвинутих країнах стало перетворення її на чітко організований і керований
процес. В світових країнах-лідерах інноваційний процес побудований таким
чином, що фактично перестає бути стихійним, носити випадковий характер,
натомість цілеспрямовано координується відповідними державними органами
як у державному, так і у приватному секторах економіки через відповідні
інституціональні інструменти та механізми державного регулювання. І
ропочати, нан наш погляд, потрібно з широкої інформаційної компанії про
переваги інноваційної та винахідницької діяльності.
По-перше, потрібно змінювати менталітет українського суспільства: щоб
винахідник перестав бути «бідним диваком». По-друге, необхідно донести
інформацію до підприємців, що в постіндустріальному суспільстві
інтелектуальна власність є тим важливим ресурсом, який потрібно враховувати
при прийнятті повсякденних рішень у сфері бізнесу.
Майже щоденно на ринку з'являються нові продукти, винаходи, торгові
марки тощо, які є результатом постійної новаторської та творчої діяльності
людини. Ідеї та інновації відіграють значну роль у економіці, що знаходить
своє відображення у конкуренції між підприємствами. Інновації вигідні як
винахідникам, так і роботодавцям-підприємствам, акціонерам, органам
державного управління, споживачам. Як правило, основна маса інновацій
створюється малими та середніми підприємства. Однак їх новаторський та
творчий потенціал не завжди використовується повністю. Оскільки, з одного
боку, підприємці часто не обізнані щодо правової охорони об’єктів
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промислової власності, зокрема винаходів, промислових зразків та торгових
марок. З іншого боку, державна реєстрація та набуття прав на об’єкти
промислової власності, їх подальша комерціалізація та запуск у виробництві
потребує інвестицій. А на практиці українські малі та середні підприємства
часто не мають потрібних фінансових ресурсів для інвестування в інновації та
технології, натомість залучення кредитних ресурсів є проблематичним через їх
високу вартість.
Світовий досвід показує, що активізації інноваційної та винахідницької
діяльності сприяє наявність відповідного конкурентного середовища, що
супроводжується кластерізацією економіки. Найбільшого успіху, як правило,
досягають ті підприємства, а також дослідники та винахідники, які працюють у
секторах з високою конкуренцією, проте вертикально інтегрованих в сенсі
наука-університети-бізнес.
Беззаперечним є той факт, що надзвичайно важливими для формування
сприятливого інноваційного клімату є успіхи країни у сфері науки, зокрема
фундаментальної. Науково-технічну діяльність у 2012 р. в Україні здійснювало
1208 організацій, з них 52,8% – організації галузевого профілю. При чому
частка організацій підприємницького сектору в загальній кількості становила
44,3 %, частка організацій державного сетору відповідно 41,05 %, частка
сектору вищої освіти – 14,56 %, частка неприбуткового приватного сектору
дорівнює лише 0,08%. Частка витрат на НДДКР у ВВП України в 2012 році
становила 0,75%, для порівняння у європейських країнах цей показник
коливається в межах 2-4%. У структурі розподілу витрат за галузями наук
найбільшу питому вагу в Україні в 2012 мали технічні науки (майже 55%), у
той час як частка бюджетного фінансування у загальному обсязі витрат на цю
галузь становить 19,8%. Найбільші ж частки бюджетного фінансування у
загальному обсязі витрат на галузь припадають на гуманітарні та суспільні
науки (відповідно 90,7 та 89,7%). У регіональному розрізі найкраще
фінансування мають наукові організації м. Києва і Харківської області, а
найгірше – наукові організації Миколаївської області та АР Крим [3].
Оскільки розраховувати на збільшення бюджетного фінансування науки в
Україні не доводиться в сучасних економічних реаліях, то слід звернути увагу
на успішний зарубіжний досвід фінансування накових досліджень та винаходів
венчурними інвестиційними фондами. Звернемося до досвіду, наприклад,
Фінляндії, де сторено та успішно функціонує Фонд винаходів, який активно
підтримує винахідницьку діяльність, сприяє розробці та використанню
винаходів. Фонд, заснований в 1971 p., знаходиться в Технологічному центрі
Іннополі в Отаніемі, Еспо. Крім 22 власних співробітників, у ньому працює ще
28 менеджерів з інновацій у провідних університетах, а також регіональних
центрах зайнятості та економічного розвитку по всій Фінляндії. Головними
завданнями Фонду є проведення консультацій, оцінка та захист винаходів,
фінансування розробок програмних продуктів, маркетингова діяльність та інші
дії щодо комерціалізації винаходів.
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Головними критеріями для надання фінансування є ринковий потенціал,
майстерність виконання та патентоспроможність винаходу, а також його
технологічний рівень. Фінансування надається з метою виведення на ринок
винаходів приватними особами, винахідниками та підприємцями, або спільно
винахідниками та підприємцями, або за ліцензійною угодою. Фонд також
сприяє винахідництву шляхом проведення переговорів, конкурсів винаходів,
щорічного проекту Innofmland, де національні переможці отримують нагороди
від Президента Фінляндії. На практиці майже кожен громадянин країни має
певне відношення до винаходів та продукції, створеної із застосуванням
винаходів. Наприклад, організації в Еспо Іннополі разом з менеджерами з
питань інновацій щорічно отримують близько 16 тис. запитів від винахідників,
дослідників та підприємців стосовно патентоспроможності, фінансування та
доопрацювання винаходів. А Фонд отримує близько 3 тис. пропозицій щодо
винаходів та 875 заяв на фінансування. За оцінками експертів, приблизно 20%
або один проект з п'яти закінчується комерційним використанням або у формі
організації спільного виробництва винахідника і підприємця, або укладанням
ліцензійної угоди.
В Україні також потрібно розвивати громадські організації, які проводили
б співпрацю з національними, міжнародними дослідниками та експертами, в
тому числі представниками наукової української діаспори, провідними
українськими вчених, які працюють за кордоном.
Отже, для стимулювання інноваційної та винахідницької діяльності в
Україні важливим є:
- трансформація менталітету українського суспільства щодо захисту прав
інтелектуальної власності;
- провдення роз’яснювальної інформаційної компанії серед представників
бізнесу та громадськості щодо переваг інтелектуалізації економіки, розвитку
інноваційної та винахідницької діяльності;
- створення ефективного конкурентного середовища;
- залучення приватних фондів та громадських організацій до інноваційного
процесу;
- проведення стратегічних досліджень щодо опрацювання моделей
майбутнього інноваційного розвитку, його методології та прийняття
відповідних рішень на рівні Верховної Ради України;
- оцінка можливих соціальних наслідків;
- визначення критеріїв оцінки діяльності державних органів, що
розробляють та реалізують напрямки технологічного розвитку.
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ҐЕНЕЗА МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ СФЕРИ У
ФРН
Історія розвитку німецького господарства свідчить про його здатність
пристосовуватися до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов, у т.ч. в умовах
глобалізації. Багато в чому така здатність пов'язана з німецькою соціальноекономічною моделлю – соціальним ринковим господарством (СРГ).
До основних переваг цієї моделі належать [1, с. 2-3]:
- лібералізовані ринки товарів і послуг, практично повністю відкриті для
національних та іноземних інвесторів;
- високорозвинена транспортна та комунікаційна інфраструктура;
- високий рівень технологічного розвитку та кваліфікації персоналу;
- відносно стабільні, з середини 90-х рр. минулого століття, питомі (хоча і
вельми високі) витрати на оплату найманої робочої сили;
- низькі темпи інфляції і розпочаті на початку поточного десятиліття
реформи ринку праці та податкової системи.
До негативних сторін німецької моделі можна зарахувати:
- високу ступінь бюрократизації і заорганізованість ринку праці;
- жорстку регламентацію окремих видів підприємницької діяльності,
особливо ремісничої;
- високі соціальні відрахування і податки;
- відносну нерозвиненість фінансових ринків;
- негнучкість принципів тарифного регулювання та автономії;
- участь найманих працівників у корпоративному управлінні.
Основна мета політики ринкового господарства – створення сприятливих
рамкових умов для діяльності економічних суб'єктів, які відповідно до її
принципів самі є відповідальними за подолання ринкових ризиків. Ця
діяльність, у свою чергу, складається з різних напрямів, основними серед яких є
конкурентна, грошово-кредитна, фінансова і соціальна політики [2, с. 17].
У Німеччині важлива роль відводиться прямому державному регулюванню
господарських процесів, що складається з двох основних напрямків –
кон'юнктурного і структурного впливів.
Основним завданням кон'юнктурного впливу, а також його основних
підвидів - антикризового та антициклічного регулювання, є запобігання
циклічним кризам, і він достатньо активно використовувався в цих цілях при
ліквідації наслідків фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр., коли його
стали розуміти більш широко як політику економічного зростання.
Структурна політика, будучи другим важливим напрямком регулювання
господарських процесів, у свою чергу, підрозділяється на галузевий та
регіональний напрямки.
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Галузеву політику в Німеччині називають також промисловою, її основним
завданням є корекція т.зв. «недоліків ринку». Вона характеризується прямим
втручанням держави у ринкові процеси. Головна проблема полягає в тому, що
державі досить складно визначити ступінь прямого втручання в економічні
процеси.
Галузева структурна політика ФРН орієнтується на селективні заходи в
окремих секторах господарства у тих випадках, коли загальнодержавні цілі не
можуть бути досягнуті механізмами ринкової конкуренції. Заходи в рамках
даної діяльності повинні орієнтуватися на досягнення однієї з двох цілей – або
на штучне збереження сформованої господарської структури, або на її
прискорену трансформацію. Відповідно, галузева політика в Німеччині до
недавнього часу, виходячи з поточних цілей, мала характер, що зберігався або
пристосовувався [3, с. 4].
Політика з характером, що зберігався, орієнтована на підтримання за
допомогою
державних
коштів
(субсидій
тощо)
слабких,
неконкурентоспроможних або застарілих виробництв і фактично консервує
застарілу структуру економіки та заважає прогресивним галузевим зрушенням.
Примусове збереження існуючих галузей, в основному, визначалось
соціальними мотивами. У 60-ті рр. це відносилося до надання гарантій збуту
вугледобувної промисловості, у 70-ті рр. - штучне збереження робочих місць на
залізничному транспорті, у 80-ті рр. держава розпочала активно стимулювати
суднобудівну промисловість. Практично всі заходи держави по консервації
галузевої структури своєї промисловості виявилися неефективними.
Збереження вищевказаних галузей, особливо вуглевидобувної промисловості,
було пов'язано з постійно зростаючим обсягом державної допомоги. Ця
допомога не призвела до створення потенціалу самостійного зростання і тільки
збільшувала сумарні непродуктивні витрати. Подальша неминуча структурна
перебудова обходилася державі ще дорожче.
Незважаючи на те, що німецьке вугілля було неконкурентоспроможним на
світовому та внутрішньому ринках, підтримка вугільної галузі впродовж
більше, ніж трьох десятиліть залишалась одним з головних пріоритетів ФРН.
Механізми державної підтримки включали в себе дефіцитне фінансування
шахтарського пенсійного фонду, часткове субсидування вуглевидобутку за
рахунок спеціальних надбавок до енергетичних тарифів, а також пряме
державне субсидування видобутку і збагачення коксівного вугілля,
призначеного для німецької металургії. Колосальні кошти, виділені на
здійснення цих заходів, не досягли поставленої мети. За офіційними даними, в
середині 90-х рр. минулого століття німецьке кам'яне вугілля, що видобувалось
на великих глибинах, коштувало майже в три рази дорожче, ніж на світовому
ринку. Але держава все одно підтримувало дану галузь національної
промисловості. На той час в ній було зайнято близько 80 тис. осіб. Для
збереження робочих місць щорічно виплачувалися субсидії в розмірі 10 млрд
нім. марок (понад 5 млрд євро), тобто приблизно 125 тис. нім. марок (близько 63
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тис. євро) на кожного зайнятого у вугільній промисловості. Стільки ж
становила річна заробітна плата керівника великої компанії [4, с. 33-34].
Заходи, що мають на меті збереження існуючих структур, у цілому
домінували в 60-80-их рр. Напередодні об'єднання країни субсидії в Західній
Німеччині дорівнювали майже 5% ВВП. Основна підтримка в цей період
надавалась наступними галузям: залізничному транспорту, сільському і
лісовому господарству, рибальству, вугільній промисловості, водному
транспорту, суднобудуванню, авіакосмічній промисловості. Незважаючи на
державну підтримку, в усіх цих галузях (за винятком літакобудування)
відбувалося скорочення виробництва. Субсидії не змогли зробити їх продукцію
конкурентоспроможною на міжнародних ринках. Найбільшим досягненням
стало уповільнення скорочення виробництва за рахунок істотних додаткових
витрат для економіки в цілому.
Поступово таке регулювання було визнане у Німеччині неефективним і
таким, що суперечить принципам СРГ, від нього почали поступово
відмовлятися і субсидії промисловим галузям постійно скорочуються. Процес
усвідомлення неефективності прямого субсидування неконкурентоспроможних
галузей виробництва став розвиватися на тлі уповільнення економічного
зростання і скорочення дохідної частини державного бюджету при експансії
соціальних витрат.
Більш ефективним є структурний вплив, що має формуючий характер і
спрямований на сприяння структурним перетворенням. У цьому випадку
держава використовує наявні засоби для допомоги економічним суб'єктам у
процесі пристосування до нових виробничих і технологічних стандартів, сприяє
прогресивним зрушенням, активно формує перспективні напрямки розвитку.
Принципи даної політики включають в себе три основних види заходів [5, с.
86].
1. Внесок в уповільнення процесів галузевої трансформації. У ряді
випадків в окремих галузях ринок занадто прискорює структурну перебудову,
що може викликати небажані негативні і хворобливі процеси, зокрема, в сфері
зайнятості. У цих випадках держава допускає обмежене втручання в ці процеси.
Відповідні заходи здійснюються лише до того моменту, поки в споріднених або
суміжних галузях не з'являться альтернативні можливості для зайнятості.
2. Стимулювання прискореної галузевої перебудови. Заходи у цій сфері в
більшій мірі відповідають завданням щодо вдосконалення галузевої
господарської структури. Особливо характерними слід вважати [1, с. 5]:
- цільову перепідготовку та переселення працездатного населення, яке
втратило роботу в сільському господарстві і гірничодобувних галузях;
- цінове регулювання - встановлення «максимально можливих цін
реалізації» при появі підвищеного попиту на продукцію тих чи інших галузей;
- допомогу фірмам, зайнятим розробкою і виробництвом нових передових
технічних виробів, що мають господарську значимість.
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3. Безпосередньо державна галузева структурна політика, яка останнім
часом концентрується на наступних напрямках:
- реалізація
великомасштабних
науково-технічних
проектів
фундаментального характеру (атомна енергетика, цивільна авіація, сучасний
залізничний транспорт тощо);
- проведення активної політики в галузі охорони навколишнього
середовища, що, серед іншого, пов'язане з селективним впливом запроваджених
заходів на різні сфери економіки;
- підтримка малих і середніх підприємств, у т.ч. на основі політики
сприяння конкуренції.
Промислова політика, як і політика сприяння конкуренції, покликана
підвищувати конкурентоспроможність, як окремих галузей, так і всього
господарства в цілому. Інструменти, що використовуються при їх здійсненні,
істотно відрізняються і доволі часто є протилежними за змістом. Серед іншого,
промислова політика має селективний характер і нерідко виконує
протекціоністські функції. Політика конкуренції спрямована на створення
загальних і рівних умов для всіх господарюючих суб'єктів, сприяє їх входу на
ринок і, таким чином, підтримує відкритість ринків [6, с. 95].
Практично всі проведені державою заходи в рамках політики
господарського порядку мають певний характер структурного впливу. Існують і
спеціальні інструменти, що застосовуються саме в рамках промислової
політики:
1. Різноманітні фінансові пільги. Серед іншого, це:
- перерахування коштів з державного бюджету на перепідготовку та
перенавчання персоналу компаній приватного сектора;
- субвенціювання та кредитування з метою модернізації виробничого
потенціалу;
- зниження податків або повне звільнення від них;
- скорочення надлишкових потужностей шляхом виплати відповідних
компенсацій.
2. Фінансові рестрикції, у т.ч.:
- можливості запровадження додаткових податків і зборів, наприклад, у
сфері вантажних перевезень;
- ненадання передбачених законом фінансових пільг;
- запровадження законодавчих обмежень, що призводять до додаткових
витрат, наприклад, у сфері охорони навколишнього середовища.
3. Встановлення особливих режимів щодо політики конкуренції. Такі
режими можуть передбачати застосування державою різних обмежень щодо
доступу до ринків, як, наприклад, встановлення контингентів збуту товарів і
послуг, мінімальних або максимальних цін реалізації, митних ставок і зборів.
Частина таких обмежень зазначені в «Законі ФРН проти обмеження
конкуренції», у т.ч. щодо транспорту, сільського господарства і страхування [7,
с. 31].
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У цілому, до недавнього часу домінуючими виявлялися заходи, що мали на
меті збереження існуючих неефективних структур. Характерним є приклад з
підприємством «Телефункен». Для реалізації програми виробництва потужних
комп'ютерів воно отримало істотну державну підтримку, але так і не змогло
досягти поставленої мети і не вийшло з новим продуктом на ринок, тому що
спочатку обрало неправильну концепцію, а його конкуренти – «IBM» і «Apple»
- виявилися істотно сильнішими за своїми науково-технічними розробками.
Наявні в Німеччині і певні успіхи. Завдяки промисловій політиці
ефективну підтримку отримали компанії, зайняті в галузі біотехнології та
виробництва лазерної техніки. Відносно успішними виявилися проекти з
виробництва аеробусу і ядерних реакторів [8, с. 26].
Характерними прикладами прямого державного регулювання у сфері
промисловості є зірвана угода з продажу «Opel» в 2009 р. і придбання пакета
акцій Європейської аерокосмічної корпорації «EADS» у 2011-2012 рр.
«Opel» є одним з найбільших активів «General Motors» в Європі. Вперше
про плани продати частину пакета акцій «Opel» «GM» заявила ще навесні 2009
р. Основною причиною продажу називалася нездатність корпорації
підтримувати підприємства «Opel» в умовах власного важкого фінансового
становища, що перетворилося згодом у банкрутство. Уряд Німеччини
відмовлявся виділяти гроші «Opel» поки воно належить до структури «General
Motors», побоюючись, що кошти можуть бути витрачені для потреб корпорації
«GM» в цілому. Було оголошено, що для порятунку «Opel» необхідно 3,3 млрд
дол. США. «GM» мала намір продати цей актив за 0,5-0,7 млрд євро, а
майбутній інвестор повинен був здійснювати подальшу підтримку
підприємства, але міг претендувати на державну допомогу від Уряду
Німеччини у вигляді гарантій за кредитами на 4,5 млрд євро.
Представлена схема влаштовувала всі сторони, проте переговори
затягувалися, потім було оголошено рішення ради директорів «GM» схвалити
продаж «Opel» консорціуму «Magna» і Ощадбанку, і буквально через кілька
тижнів – про відмову корпорації від продажу «Opel». Формальним мотивом
відмови послужило «м'яке відновлення на європейських ринках» в 2009 р. та
позитивний прогноз на 2010-2011 рр.
Таким чином, операція з продажу «Opel» спочатку була орієнтована на те,
щоб підтримати європейське підприємство не за рахунок «GM», а за рахунок
урядів європейських держав і сторонніх інвесторів, а потім повернути його до
складу корпорації.
Якщо на початку 2009 р., коли «Opel» ще не збиралися виводити зі складу
«GM», корпорації не вдавалося отримати будь-які кошти від Уряду Німеччини
для підтримки підприємства, то вже в ході переговорів про продаж для
корпорації було виділено 1,5 млрд євро.
Проводячи впродовж 5 місяців переговори і отримавши 1,5 млрд євро,
«GM» змогла пройти процедуру банкрутства в США, отримати доступ до нових
джерел ліквідності і фінансову можливість зберегти «Opel» [9, с. 8-9].
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У підсумку, змінилися розстановка сил і позиція компанії. Якщо раніше
доля «Opel» залежала від рішення про виділення державної підтримки, і «GM»
була змушена використовувати будь-яку можливість отримати її, то вже до
листопада 2009 р. корпорація оголосила про відмову від угоди. «GM» також
заявила, що звільнить 10 тис. осіб замість 3,5 тис., озвучених раніше. Тобто,
«General Motors» отримала можливість натиснути на керівництво Німеччини,
Великобританії та інших країн, щоб отримати кошти або хоча б затягнути
розрахунки за кредитом в 1,5 млрд євро, який Німеччина зажадала повернути
після оголошення про зрив угоди.
В результаті, «General Motors» вже фактично вдалося зберегти один зі
своїх найбільш цінних і перспективних активів.
Ще одним прикладом слід вважати той факт, що у Берліні в листопаді 2011
р. Міністерством фінансів Німеччини було оголошено про купівлю Урядом
ФРН пакета акцій Європейської аерокосмічної корпорації «EADS» (англ. –
«European Aeronautic Defence and Space Co.») [10, с. 116].
«EADS» є другою за розмірами аерокосмічною компанією у світі,
поступаючись тільки «Boeing». Корпорація випускає цивільні літаки («Airbus»),
вертольоти («Eurocopter»), супутники, військові винищувачі і ракети.
7,5% акцій, що належали концерну «Daimler», були придбані через
Кредитну установу з питань відбудови (нім. – «KfW»). Ціна покупки склала
близько 1,2 млрд євро. Операцію вдалося здійснити не раніше липня 2012 р.,
оскільки спочатку необхідно було вирішити низку правових питань з
Нідерландами, де знаходиться штаб-квартира аерокосмічного концерну.
Досі концерн «Daimler» володів 15% акцій «EADS», друга половина пакета
була виставлена на продаж у 2012 р.
«Daimler» в лютому 2011 р. запропонував Уряду викупити половину
пакета акцій «EADS», що належить концерну, оскільки вважав актив
непрофільним. Проблеми при створенні та виробництві військовотранспортного літака «А-400М» в 2011 р. обійшлися «Daimler» в 261 млн євро
втраченого прибутку.
Берлін намагався знайти приватного інвестора-покупця на 7,5%-ий пакет
акцій «EADS», починаючи з лютого 2011 р. Однак ці спроби виявилися
безуспішними. Переговори вів міністр економіки Німеччини Філіп Реслер.
Влада Німеччини розглядала факт володіння акціями «EADS» як важливу
противагу французькій участі, – Уряду Франції та медіа-групі «Lagardere»
належить 22,5% концерну, ще 5,5% знаходиться у власності іспанської влади.
«EADS» управляється двома директорами - один призначається німецькою
стороною, другий – французькою.
Німецький Уряд не має наміру залишатися постійним власником
придбаного пакета акцій. Кабінет розраховує переконати стати акціонером
«EADS» один з великих німецьких концернів – «Deutsche Telekom» або
«Deutsche Post».
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Купівля пакета «EADS» німецькою владою дозволить зберегти рівновагу
між Францією і Німеччиною в керівництві аерокосмічного гіганту.
Представники Уряду постійно ведуть діалог з різними галузевими
об'єднаннями підприємців і профспілками. Однією з найважливіших цілей
такого діалогу є ідентифікація існуючих і виникаючих проблем, а також спільне
обговорення можливих шляхів та механізмів їх вирішення. Координація діалогу
доручена Федеральному міністерству економіки та технологій. У першу чергу,
це відноситься до стратегічних галузей, наприклад, аерокосмічної та
суднобудівної промисловості. У міністерстві за це відповідають держсекретарі.
Особливістю німецької, як й інших національних промислових політик, є
необхідність їх узгодження з відповідними органами Євросоюзу, серед яких
особливе місце займає Рада з конкурентоспроможності (Федеральний міністр
економіки та технологій є його членом). Важливим елементом європейської
промислової політики є політика стосовно окремих секторів, що розробляється
на основі спільного обговорення Комісії ЄС та представників держав щодо
існуючого становища в конкретних галузях, наприклад, в автомобіле- і
машинобудуванні, хімічній. Мова йде про створення сприятливих рамкових
умов для їх розвитку, які, з одного боку, врахують побажання бізнесу, а, з
іншого, - можливості ЄС і держав-членів.
У 90-ті рр. промислова політика у ФРН відійшла на другий план. Держава
стала приділяти основну увагу регіональній політиці, в першу чергу, в рамках
об'єднання Західної і Східної Німеччини. В рамках цього процесу держава
відмовилася від проведення активної цілеспрямованої трансформаційноструктурної політики, яка повинна була б створити сприятливі умови для
наукоємних та інших виробництв з високим ступенем обробки продукції, на які
існує попит не тільки всередині країни, але і на світовому ринку [6, с. 36-37].
З 2000 р. держава стала переглядати колишню промислову політику і
віддавати перевагу її напрямку, що пристосовувався та формувався. Цей
напрямок перетинається з інноваційною (науково-технічною та технологічною)
політикою держави, яка в останні роки стала одним з її пріоритетів.
В останні роки зростання інтересу Німеччини до промислової політики
пов'язане також з тим, що, з одного боку, для захисту своєї національної
промисловості її активно використовують партнери по ЄС, особливо Франція. З
її допомогою вони забезпечують конкурентні переваги окремих промислових
галузей і секторів.
Основні конкуренти ФРН на глобальних ринках – США, Китай, Індія –
також здійснюють активну промислову політику, спрямовану на підтримку,
нерідко протекціоністську, національних галузей. Світова фінансово-економічна
криза тільки підсилила протекціоністський зміст національних промислових
політик. З іншого боку, німецька промисловість, як і раніше, потребує
цілеспрямованої підтримки держави для усунення її відставання по ряду
найважливіших напрямків, в першу чергу, з інновацій та підсилення
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територіальних господарсько-політичних переваг Німеччини в цілому та її
окремих регіонів.
Уряд став звертати пильну увагу на здійснення галузевої структурної
політики на рівні Федеральних земель, громад і комун, розглядаючи
промислову політику як частину регіональної, що поєднує формування
загальних сприятливих умов підприємництва з підтримкою конкретних
галузевих проектів.
Федеральне міністерство економіки та технологій у 2008 р. стисло
визначило промислову політику «як регіональну, що здійснюється в інтересах
промисловості». Її основною метою оголошено створення сприятливих рамкових
умов для промислових інновацій, інвестицій і виробництва. Спеціально
підкреслюється, що вплив на галузеві зрушення не відноситься до її пріоритетів
[11, с. 49-50].
Регіональна політика спрямована на формування сприятливих рамкових
умов для розвитку конкретного господарсько-політичного територіального
простору з метою залучення до нього (і утримання в ньому) капіталу, послуг і
робочої сили. Складовою частиною є підтримка конкретних проектів у
промисловості, у т.ч. у високотехнологічних та інноваційних сферах. Вона
здійснюється на федеральному, земельному та комунальному рівнях і поєднує в
собі всі види структурної політики. Ця політика – найбільш результативна на
регіональному рівні, тому німецька держава вирішила використовувати її з
метою підтримки сучасної промислової політики.
Найбільш успішними прикладами її здійснення на рівні регіонів є західні
Федеральні землі – Баварія, Баден-Вюртемберг, Бремен, Гамбург і східні –
Саксонія, Тюрінгія, Бранденбург, а також Берлін. За останні роки вони
перетворилися в регіони високотехнологічного виробництва. При цьому,
нерідко основна роль у реалізації даної концепції належала не земельним
урядам, а місцевим органам влади (муніципалітетам і т. ін.). Власне їм
вдавалося створювати привабливі умови для розвитку всіх форм
підприємництва, сформувати сприятливий інвестиційний клімат з урахуванням
місцевих особливостей і одночасно здійснювати ефективний контроль за
дотриманням необхідних екологічних та соціальних стандартів. Тим самим, в
кінцевому підсумку, вони сприяли проведенню державної промислової
політики [12, с. 46].
Відносно новим явищем в останні роки став також процес кластеризації.
Регіональний кластер слід визначити як територіально згруповані компанії,
пов’язані одна з одною кооперацією і поділом праці, що дає їм можливість для
підсилення власних та отримання додаткових конкурентних переваг. На основі
кластерів у німецьких регіонах стали створюватися т. зв. «Мережі та центри
компетенцій», що являють собою спроби бізнес-спільноти отримати додаткові
переваги від кластеризації конкретних юридичних осіб. У першу чергу, це
відноситься до сфери інновацій та виробництва високотехнологічної продукції.
Їх найважливішою відмінністю є міжрегіональний характер коопераційних
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об'єднань кількох основних партнерів, що формуються на основі регіональних
кластерів та особливу увагу приділяють ефективному управлінню
технологічним ланцюгом створення кінцевого продукту та зростанню
конкурентоспроможності їх членів. Такі мережі сприяють перетворенню
регіональних кластерів в інноваційні центри національного, європейського та
світового значення і, відповідно, зростанню конкурентоздатності регіонів, в
яких вони розташовані [11, с. 53].
Підсумовуючи, слід зазначити, що основою і головною рушійною силою
структурних перетворень в економіці Німеччини, у т.ч. інноваційних, є в даний
час не промислова політика, а політика конкуренції, фінансова і грошова
політики, яким відводиться пріоритетна роль.
Об'єктивні складності реалізації загальнодержавної промислової політики
в Німеччині зумовлені низкою причин:
- високим рівнем бюрократизації при прийнятті та реалізації державних
рішень (хоча і при відносно невисокому рівні корупції);
- проблемами з чітким поділом компетенцій між різними федеральними
структурами, відповідальними за проведення промислової політики, а також
між цими федеральними структурами і відповідними інстанціями у
федеральних землях;
- об'єктивною складністю та неможливістю у ряді випадків вибору чітких
та обґрунтованих критеріїв селективного втручання в економічні процеси, які б
держава могла використовувати для точкового та вибіркового впливу на
найважливіші сектори і галузі з метою отримання бажаного позитивного ефекту
мультиплікатору, який не повинен спричиняти негативний вплив на інші сфери
народного господарства у ФРН;
- наявністю ірраціонального фактору в поведінці господарюючих суб'єктів,
що іноді обумовлює неадекватну реакцію на використовуваний державою
інструментарій промислової політики. У Німеччині були наявними випадки,
коли компанії, незважаючи на скорочення власних доходів внаслідок
проведених структурних заходів, відмовлялися залишити традиційний для них
сектор економіки і перемістити власні виробничі потужності до більш
прибуткових та рентабельних виробничих ніш;
- модернізація інституційної національної інноваційної інфраструктури
Німеччини відбувається еволюційно і з урахуванням особливостей розвитку
німецького господарського укладу – СРГ. Держава концентрується на
системних діях з формування відсутніх або недостатньо розвинених елементів
такої інфраструктури і зі зміцнення їх взаємодії (державно-приватні
партнерства, мережеві національні та регіональні спеціалізовані інформаційні
системи, мережеві форми організації інноваційної діяльності та її забезпечення,
державні рамкові програми наукових досліджень та ін.);
- в останні роки в Німеччині все більше уваги приділяється реалізації
регіональної концепції, в рамках якої успішно запроваджуються окремі
елементи промислової, інноваційної і технологічної політики стосовно
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конкретного регіону. Серед іншого, йдеться про створення регіональних і
міжрегіональних інноваційних кластерів, включаючи «нові» федеральні землі.
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ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА
ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Підприємство є ядром економічної системи будь-якої держави. Саме на
рівні підприємства визначаються умови та формуються засади добробуту як
країни в цілому, так і окремого громадянина. Сутність та результативність
процесів, що протікають у кожному окремому підприємстві, є квінтесенцією
макроекономічних, макрополітичних та макросоціальних явищ і процесів у
суспільстві. Економічне та соціальне благополуччя держави та громадянина
невідривно пов’язано саме з діяльністю підприємств. Переоцінити значення
такого феномена як підприємство в соціально-економічному житті країни
неможливо.
Загальним підходом до вивчення такого феномену як підприємство є
визнання того, що воно, у будь-якому випадку, створюється з метою чи-то
впорядкування, чи-то спрощення, чи-то здешевлення певних господарських та
соціальних відносин між суб’єктами, що залучені та об’єднані у певному
підприємстві. Мотивом створення підприємства є бажання отримати
організаційні та економічні вигоди від такого об’єднання. Натомість, головною
відмінністю у тлумаченнях поняття "підприємство" є розуміння того, які ж саме
вигоди можна отримати? Історично вихідним розумінням вигод було
"об’єктивним", тобто вигоди були пов’язані з економією ресурсів та витрат.
Згодом, розуміння вигод було зміщено у бік "суб’єктивних" вигод, тобто
вигоди були пов’язані з підвищенням впорядкованості та результативності
спільної діяльності людей у межах підприємства за рахунок визнання
поведінкових аспектів спільної діяльності та впорядкування міжособових та
внутрішньоколективних відносин людей. Якщо "об’єктивне" розуміння вигод
дозволило привнести в процедури управління підприємствами використання
об’єктивних цільових критеріїв, то "суб’єктивне" розуміння зумовило
виокремлення та використання функціональних підсистем у системі управління
підприємством та, згодом, і використання моделей управління, що базуються на
організаційній поведінці, та моделей ситуаційного управління. Простіше
кажучи, можливість використання не лише прибутковості діяльності
підприємства у якості головної управлінської мети, а й інших аспектів
діяльності (наприклад: якості, конкурентоздатності, економічної стійкості,
іноваційності, екологічності, соціальної відповідальності тощо) дозволило
сучасним підприємствам суттєво підвищити власну стійкість та адаптивність до
змін у швидкозмінному та агресивному зовнішньому середовищі діяльності
підприємства та суттєво подовжити строк власного існування. Цього вдається
досягти, у тому числі, не лише за рахунок суто технічних, ресурсних та
адміністративних питань, а і за рахунок використання людського потенціалу та
потенціалу людських відносин. Наприклад, рівень якості, іноваційності та
145

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

конкурентоздатності продукції залежить не лише від технічного,
технологічного оснащення виробництва, а, у немалій мірі, від бажання
працівників забезпечувати такий рівень. При цьому бажання працівників є
змінною величиною, а його підтримка на максимальному рівні – дуже складним
управлінським завданням.
Лише у такому контексті слід розглядати об’єкт та предмет даного
дослідження. Безвідносно до будь-яких альтернативних варіантів тлумачення
поняття "економічна безпека підприємства" слід розуміти, що в це поняття
включено певний набір суб’єктів, об’єктів та відносин між ними, що існує у
межах підприємства. Підприємство відіграє роль спрощення, впорядкування та
здешевлення певних відносин, у даному випадку, відносин із забезпечення
економічної безпеки підприємства. Тобто включення набору суб’єктів, об’єктів
та відносин щодо забезпечення економічної безпеки до складу підприємства
також має на меті спрощення, впорядкування та здешевлення такого
забезпечення. Але постає питання – за рахунок чого це стає можливим?
У цьому сенсі головною проблемою сучасних наукових досліджень у
царині економічної безпеки підприємства є їх орієнтація на атомізм та
історичність (генетичність) розвитку, у той час як превалюючою доктриною
повен стати холізм. У даному контексті атомізм розглядає економічну систему
як механічну спільність ізольованих один від одного економічних суб’єктів і
виводить властивості системи з властивостей складових її елементів. Холізм,
навпаки, підкреслює важливість зв’язків між елементами для формування
властивостей як власне елементів, так і системи в цілому. При цьому
застосування доктрини холізму ні в якому разі не означає заглиблення у
взаємовідносини між елементами поняття економічної безпеки. Перш за все,
холістичний підхід припускає обов’язкове вивчення поняття економічної
безпеки у межах певного середовища, де воно культивується. У нашому
випадку середовищем існування поняття економічної безпеки є підприємство.
Кожне окреме підприємство є соціально-економічною системою, яка наповнена
сукупністю економічних, соціальних та інституціональних елементів та
відносин між ними. На сьогодні поняття "економічна безпека підприємства"
досліджується у відриві від самого поняття підприємства. Дослідникибезпекознавці ігнорують глобальний зміст та призначення феномену
підприємства. Як відзначає сучасний російський філософ Г. Атаманов: "Усі
"види безпеки", існуючі на сьогодні, і ті, які з'являться в майбутньому,
насправді є фразеологізмами, що означають вузьке завдання забезпечення
безпеки одного або декількох атрибутів об'єкту безпеки. А, як відомо, у
кожного об'єкта нескінченна кількість атрибутів. Звідси витікає, що і "видів
безпеки" може бути нескінченна множина" [1]. Тобто, якщо не конкретизувати
атрибут об'єкту безпеки (у даному випадку підприємства), який покладений в
основу розуміння сутності економічної безпеки підприємства, процес родовидового розширення цього поняття буде безкінечним та, по суті,
безперспективним. На думку автора даного дослідження, найбільш доцільно у
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якості конкретизованого атрибуту підприємства використовувати його
праксеологічне призначення. Саме призначення (головна ідея) поєднання
певної сукупності елементів у вигляді підприємства дає можливість зрозуміти
істинну роль економічної безпеки підприємства.
Головна мета, яку переслідують суб’єкти об’єднуючись у підприємство, –
це спрощення, здешевлення та впорядкування власної діяльності у межах
створеного підприємства порівняно з індивідуальною діяльністю в
неструктурованому ринковому середовищі. Кожен з елементів, що створюють
підприємство, вбачає власну конкретну вигоду від об’єднання. Не є
виключенням у цьому сенсі і концепт економічної безпеки. Якщо ми визнаємо
забезпечення економічної безпеки як одне з головних завдань підприємства, то
об’єднання певної сукупності елементів у межах підприємства також повинно
давати
можливість
спростити,
здешевити
та
впорядкувати
безпекозабезпечувальну діяльність. Тобто, у базовому розумінні економічна
безпека підприємства повинна бути пов’язана зі здатністю підприємства
функціонувати у відповідності до свого призначення, виправдовуючи при
цьому економічні очікування учасників. Задля того, щоб функціонувати у
визначеному сенсі підприємство повинне віднайти та підтримувати такий
спосіб функціонування, який дозволяє вести діяльність найбільш просто,
дешево та впорядковано. Знайшовши такий спосіб, підприємство втрачає
лабільність і поведінка елементів стає стереотипною та рутинною. Саме за
рахунок використання стереотипних дій та явищ підприємство діє дешево,
просто та впорядковано. При цьому, стереотипність поведінки підприємства в
цілому сформована та залежить від стереотипності поведінки кожного з
елементів. Але як тільки з’являється досить значна кількість позастереотипних
дій та явищ, діяльність підприємства дорожчає, складнішає та стає
роззугодженою. Це означає перехід підприємства від безпечного стану до
небезпечного.
Отже, доки підприємство виконує своє економічне призначення для
об’єднаних у його складі учасників, доки і його діяльність можна вважати
економічно безпечною для учасників. Основною ознакою економічної
небезпеки є створення таких умов функціонування, при яких потрібна зміна
превалюючих економічних стереотипів та, як наслідок, зміна усталеного
економічного способу функціонування. Все те, що примушує учасників
підприємства змінювати власні економічні стереотипи є загрозами економічній
безпеці підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Розвиток системи накопичувального пенсійного забезпечення є одним з
важливих напрямків поліпшення соціальної політики України. Додаткові
джерела фінансування пенсійного забезпечення дозволяють підвищувати
життєвий рівень громадян, які досягли пенсійного віку. Особливо актуальним є
накопичувальне пенсійне забезпечення в умовах демографічної кризи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням пенсійного
страхування та пенсійного забезпечення в Україні займаються такі вчені як В.Д.
Базилевич, Н.В. Внукова, С.В. Науменкова, С.І. Юрій, Т.М. Ткаченко, Н.І.
Машина та інші.
Залишається перспективним питання функціонування Накопичувального
пенсійного фонду, недержавних пенсійних фондів в системі накопичувального
пенсійного забезпечення. потребують подальшого вивчення особливості
формування та використання коштів у накопичувальній системі пенсійного
забезпечення та визначення перспектив його функціонування в Україні.
Відповідно до законодавства (1), система пенсійного забезпечення в Україні
складається з трьох рівнів:
- Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування за рахунок Пенсійного фонду України. Другий рівень –
накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у
Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах –
суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення
фінансування витрат на сплату договорів страхування довічних пенсій і
одноразових виплат.
- Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що
базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх
об’єднань у формуванні пенсійних накопичень.
Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні
становить систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять
систему накопичувального пенсійного забезпечення.
Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні
виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні.
Таким чином, накопичувальна система пенсійного забезпечення покликана
надати додаткові джерела фінансування пенсій громадян України.
Суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:
- підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють
перерахування внесків;
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- особи, від імені та на користь яких здійснюються накопичення та
інвестування коштів;
- накопичувальний пенсійний фонд;
- недержавні пенсійні фонди;
- юридичні особи;
- зберігачі;
- страхові організації.
Страхові внески до Накопичувального страхового фонду є складовою
частиною єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, сплаченого учасниками накопичувальної системи пенсійного
страхування і підлягають спрямуванню до Накопичувального пенсійного фонду
в таких розмірах: у рік запровадження перерахування – 2% бази нарахування
єдиного внеску кожного наступного року у розмірі збільшеному на 1% до
досягнення 7% і подальшої сплати у зазначеному розмірі [7, с. 5].
Необхідно відмітити, що перерахування страхових внесків до
накопичувального пенсійного фонду запроваджується з року, в якому буде
забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України.
Особливістю формування накопичувального фонду є наявність поряд із
обов’язковим державним пенсійним страхуванням, відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
добровільного страхування. Це зумовлено тим, що за рахунок коштів
накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на
накопичувальних пенсійних рахунках або на індивідуальних пенсійних
рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах здійснюються такі
пенсійні виплати, як довічні пенсії і одноразова виплата. З метою отримання
таких виплат укладаються відповідні договори між учасниками
накопичувальної системи, накопичувальним пенсійним фондом та страховими
організаціями. Важливою особливістю формування джерел накопичувальної
системи пенсійного страхування та використання її коштів є інвестиційний
дохід, що утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів у
порядку, встановленому законодавством.
Розміщення коштів Накопичувального фонду в цінні папери може
здійснюватися з урахуванням прибутковості та надійності інвестицій у разі
необхідності інвестиційної підтримки вітчизняної економіки, розвитку її
пріоритетних галузей, впровадження та ровику сучасних технологій, створення
нових робочих місць, реалізації інвестиційних проектів, у тому числі за
державної підтримки. При цьому Кабінет Міністрів України передбачає заходи,
спрямовані на захист інвестицій та забезпечення їх повернення, у тому числі
відповідні державні гарантії [6].
Розміщення коштів Накопичувального фонду в облігації іноземних
емітентів з інвестиційним рейтингом класу А або вище за шкалою,
встановленою рейтинговими компаніями (Standart and Poors, Modus, Fitch),
акції іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових
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ринках та пройшли лістинг на одній з провідних фондових бірж світу може
здійснюватися за умови, що таке інвестування негативно не позначиться на
зовнішньому платіжному балансі України, стані її валютних резервів та
стабільності її грошової одиниці.
З метою ефективного управління активами накопичувального фонду
щорічно розробляються та затверджуються «Основні напрями інвестиційної
політики та нормативи інвестування пенсійних активів». У цьому документі
відображаються основні напрями та обмеження інвестування пенсійних активів
накопичувальної системи пенсійного страхування, встановлені з урахуванням
загальних вимог та обмежень. Отже, нове законодавство в Україні передбачає
формування системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні,
закладає основи фінансування та використання Накопичувального пенсійного
фонду і недержавних пенсійних фондів. Залишається важливою реалізація цих
законодавчих положень у забезпеченні соціального страхування, що пов’язано
із:
- недостатнім рівнем довіри громадян до недержавних пенсійних фондів,
банків та інших фінансових установ;
- низьким доходом переважної більшості громадян;
- недостатністю
інформації
щодо
функціонування
системи
накопичувального пенсійного забезпечення;
- нестабільністю ринку капіталу в Україні.
Для ефективного функціонування недержавного пенсійного забезпечення в
Україні необхідно:
- створення макроекономічної стабільності в тому числі, стабільності
ринку капіталу;
- здійснення додаткових заходів щодо захисту коштів учасників системи
накопичувального пенсійного забезпечення від фінансових ризиків;
- підвищення рівня доходів громадян – учасників системи недержавного
пенсійного забезпечення;
- забезпечення заходів щодо підвищення рівня довіри учасників
накопичувального страхування в Україні.
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СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
Сучасна економіка України знаходиться в стані фундаментальних
перетворень, пов'язаних зі змінами стосунків власності, технологій, розвитком
процесів глобалізації та участю в них як суб'єкт світової економіки, з
переходом на ринкові принципи в організації та управлінні ресурсами. Вказані
зміни проходять в процесі реформування за допомогою комплексу робочих
інструментів, серед яких провідну роль відіграє реструктуризація.
Експерти МЕА відзначають, що в українському електроенергетичному
секторі протягом останнього двадцятиріччя відбулися істотні зміни в попиті,
ринковій структурі та у власності. Країна і надалі планує проведення
різноманітних реформ для надання ринку нових сил. Так однією з форм
проведення реформ є реструктуризація електроенергетики. Від цього напряму
реформ залежать перспективи розвитку електроенергетики в Україні.
В світовій практиці реструктуризації вертикально інтегрованих компаній
загального користування виділяють три основні моделі впровадження
конкурентних переваг, в кожній з яких створюються умови для появи
незалежних виробників електроенергії – хоча їх положення і можливості у
конкуренції істотно різняться.
Перша модель реструктуризації електроенергетики передбачає мінімальні
зміни в традиційній індустріальній моделі, оскільки при цьому зберігається
монопольне положення компаній загального користування (PU), що
здійснюють електрозабезпечення, з вертикально-інтегрованою структурою і
відповідальністю за енергопостачання споживачів на своїй франчайзинговій
території.
Проте вже і в даному випадку істотно обмежуються по мірі зростання
попиту права PU відносно розвитку їх власних генеруючих джерел. Якщо
виникає необхідність введення нових генеруючих потужностей, то PU
зобов'язані проводити інвестиційні аукціони під контролем органів державного
регулювання за заздалегідь встановленими правилами. До аукціонів
допускаються будь-які інвестиційні заявки. Переможцеві аукціону гарантується
укладення довгострокового контракту на купівлю електричної енергії з
регіональною монополією. Ця обставина зрештою забезпечує стабільний ринок
збуту електроенергії і істотне зниження інвестиційних ризиків. Ця модель була,
наприклад, характерна для електроенергетики США після прийняття в 1978 р.
Акту про політику регулювання компаній загального користування (PURPA),
який посилив конкуренцію за рахунок виходу на оптовий ринок сторонніх
виробників [1].
Націленість на збереження переваг, властивих вертикально-інтегрованим
структурам в енергетиці, при деякому підвищенні ефективності інвестиційного
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процесу за рахунок розширення складу інвестиційних проектів і змагальності
при їх відборі є безперечною перевагою цієї моделі. До того ж умови і правила
проведення інвестиційних аукціонів залишаються в компетенції органів
державного регулювання, внаслідок чого потужні важелі дії на інвестиційну
політику електрогенеруючих компаній зберігаються в руках владних структур.
Разом з тим, незважаючи на те, що в такій ситуації певною мірою
стимулюються конкурентний відбір інвестиційних проектів і створення
незалежних виробників електроенергії, у сфері генерації і постачання
електроенергії не виникає конкуренції. У незалежних виробників фактично
відсутні мотиви боротьби за право бути включеними в графік навантаження або
за договори із споживачами електроенергії. Велика частка інвестиційного
ризику в ході впровадження незалежних виробників на енергетичний ринок
перекладається на PU і її споживачів.
Друга модель (другий варіант) реструктуризації національного
електроенергетичного господарства є логічним розвитком першої за рахунок
зобов'язань монопольною PU забезпечувати послуги по передачі електроенергії
і потужності через свої мережі для будь-яких зовнішніх постачальників
(включаючи сусідні PU і незалежних виробників), що уклали договір на
електропостачання оптових покупців в зоні обслуговування цієї регіональної
монополії. При цьому від PU окрім послуг з передачі, що забезпечуються в
межах існуючих технічних можливостей на не дискримінаційній основі і на
обумовлених
умовах,
може
знадобитися
розширення
пропускних
спроможностей своїх мереж.
У такій ситуації формуються передумови для наявності реальної
конкуренції у сфері виробництва електроенергії і відбувається часткове
"розмивання" франчайзингових територій, оскільки будь-який оптовий
продавець (наприклад, незалежний виробник електроенергії або сусідня PU) і
покупець електроенергії (наприклад, місто, що створило свою муніципальну
електророзподільну компанію) отримують право доступу до мереж PU. Окрім
оптових покупців можливий доступ до мережі і великих кінцевих споживачів
електроенергії, яким також надається право виходу із зони обслуговування
місцевої PU, що здійснює електропостачання. Подібного роду модель
організації електроенергетичного ринку використовується нині у багатьох
штатах США. Тут в 1992 р. прийнятий ЕРАСТ (Energy Policy Act – Акт в сфері
енергетичної політики), який розширив ринок за рахунок вільних оптових
виробників. Постанова № 888 від 1996 р. була спрямована на створення
відкритого і рівного доступу на ринок електроенергії [1].
Відмічаючи безперечні вади цієї моделі, які забезпечують наявність
конкурентної боротьби за покупців, що мають право доступу до мереж PU, що,
поза сумнівом, служить хорошим стимулом для цієї компанії підвищувати
ефективність своєї господарської діяльності, слід звертати увагу і на її певну
логічну незавершеність. В даному випадку втрачається багато переваг старої
вертикально-інтегрованої структури електроенергетики, але не реалізуються
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повною мірою і переваги дезінтегрованої структури, у якій високі ризики
генеруючих компаній компенсуються можливостями отримання високого
нерегульованого прибутку. У рамках логіки даної моделі PU як і раніше
відповідають за електропостачання значної частки споживачів на своїй
франчайзинговій території, хоча діяти їм проходиться в менш сприятливих
умовах підвищених ризиків і без гарантій повернення зроблених інвестицій. Ця
обставина фактично змушує PU скорочувати інвестування в розвиток своїх
генеруючих потужностей.
Крім того, транспортна мережа продовжує зберігати свою належність
найбільшим компаніям. В результаті реформи виникають деякі складнощі,
оскільки із зростанням числа сторонніх виробників, із зростанням попиту на
транспортні послуги з'являється проблема: хто нестиме відповідальність за
надійність електропостачання цими компаніями? Таким чином, володіння
передавальною мережею приводить до протиріч економічних інтересів PU з
інтересами незалежних виробників електроенергії, дозвіл яких може породити
затяжні конфлікти і зажадати втручання органів державного регулювання. Це
підвищує інвестиційні ризики і ускладнює розвиток незалежних генеруючих
джерел.
Нарешті, відсутність єдиного ринку електроенергії, функціонуючого за
стабільними правилами (включаючи правила ціноутворення), ускладнює
ухвалення доцільних інвестиційних рішень незалежними виробниками
електроенергії. Зважаючи на недосконалість цієї моделі у частині положення
про розмежування відповідальності сторін, істотно ускладнюється інвестиційне
планування розвитку міжсистемної і передавальної мережі в електроенергетиці,
наслідком якого може бути зниження надійності електропостачання. Усе це
свідчить про незавершеність двох перших моделей, а точніше, про спроби
демонополізації електроенергетичної галузі і впровадження конкурентних
механізмів в процес її функціонування і розвитку. Причини передусім криються
в структурі власності на ринках енергопостачання до моменту початку
(стартового моменту) реструктуризаційних дій.
Таким чином, вихід на третю модель реструктуризації національного
електроенергетичного господарства, у рамках якої здійснюється повна
вертикальна дезінтеграція виробництва, передачі і розподілу електроенергії і
організація конкуренції у сфері виробництва електроенергії і в
енергопостачанні споживачів, є метою кінцевого етапу реформування
електроенергетики країни, для якої історично властиво різноманіття форм
власності і господарювання.
Практика країн, що реструктуризували своє національне енергетичне
господарство, свідчить про те, що в цій ситуації підвищений інвестиційний
ризик, пов'язаний з будівництвом нових генеруючих потужностей, як правило,
повністю перекладається на інвесторів (а не розподіляється із споживачами
електроенергії, як відбувається в інших випадках). Що ж до можливого
отримання прибутку у разі комерційного успіху генеруючої компанії, то він
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повністю дістається інвесторам і не підлягає обмеженню з боку органів
державного регулювання.
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ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА
Внешнеэкономическая деятельность всегда была и остается приоритетным
направлением политики любого государства, поскольку создает основы для
формирования выгодной торговли и благоприятного инвестиционного климата
в стране. Современные процессы глобализации и интернационализации
хозяйствования качественно изменили условия внешнеэкономической
деятельности Республики Казахстан. Так, например, экономика Казахстана с
июля 2010 года функционирует в условиях Таможенного союза (ТС), создание
которого явилось важнейшим этапом интеграционного сотрудничества
Казахстана, России и Беларуси.
В Договоре о создании единой таможенной территории и формировании
Таможенного союза от 6 октября 2007 г. Республика Беларусь, Республика
Казахстан и Российская Федерация определили таможенный союз как форму
торгово-экономической интеграции государств-членов, предусматривающую
единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле
товарами, происходящими с единой таможенной территории, а также
происходящими из третьих стран и выпущенными в свободное обращение на
этой таможенной территории, не применяются таможенные пошлины и
ограничения экономического характера, за исключением специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при применении
государствами-членами единого таможенного тарифа и других единых мер
регулирования торговли товарами с третьими странами [1].
Попытка создать подобное объединение предпринималась в 1995 г. Тогда
соглашение было подписано между Россией и Беларусью. Но вскоре список
участников увеличился. Через год в состав вошли Киргизия и Казахстан, а еще
через один Таджикистан. Но данным союзом не был взят динамичный старт,
поскольку каждый из участников переговоров не желал упустить свою выгоду
и уступить ее кому-то другому. В результате, единые таможенные тарифы и
отмена ограничений свободной торговли так и не были согласованны. Спустя
более 10 лет о таможенном союзе заговорили вновь. 6 октября 2007 г. в г.
Душанбе главы России, Казахстана и Беларуси подписали новое соглашение.
Мировой кризис 2008 г. только способствовал процессу создания союза. С
2010 г. на территории трех стран вступил в действие Таможенный кодекс
Таможенного союза. Данный документ является обязательным для исполнения
всеми странами-участницами, в соответствии с которым:
− все товары, находящиеся в обращении на общей оговоренной
территории представляют взаимную торговлю и не считаются экспортом;
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− три страны-участницы обязаны исполнять единые правила, прописанные
в Таможенном законодательстве;
− вся продукция, произведённая в пределах ТС, продаётся свободно.
Иностранные товары, ввезённые в Казахстан, Россию, и Беларусь,
и получившие статус товара ТС также могут свободно обращаться на едином
рынке. Такой статус смогут получить только изделия, экспорт которых не
запрещён законодательством одной из стран [2].
В условиях единой таможенной территории стран, входящих в ТС,
проводится единая внешнеторговая политика в отношении третьих стран
посредством таможенно-тарифного регулирования, являющегося главным
рычагом управления внешнеэкономической деятельностью.
Основными таможенно-тарифным инструментами в ТС являются ввозные
и вывозные таможенные пошлины. Так, в целях регулирования внешней
торговли товарами, в том числе для защиты внутреннего рынка Казахстана и
стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике, в
соответствии с международными договорами государств-членов ТС
устанавливаются ввозные и вывозные таможенные пошлины.
Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16
июля 2012 г. №54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого
таможенного тарифа Таможенного союза» таможенные пошлины с товаров,
ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза из третьих
стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС),
взимаются в соответствии с Единым таможенным тарифом Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ
ТС) [3].
Следует отметить, что из 11144 общего количества ставок импортных
таможенных пошлин Казахстана на уровне 10 знаков товарной номенклатуры
на момент начала формирования ЕТТ ТС у Беларуси, Казахстана и России
совпадало порядка 40% пошлин, около 4500 кодов, которые были
зафиксированы как Базовый перечень единого таможенного тарифа.
Таким образом, перед правительствами трех государств стояла задача по
унификации около 60% таможенных пошлин по 6644 кодам. При
формировании ЕТТ ТС Казахстан оставил за собой право применять более
низкие ставки таможенных пошлин на импорт порядка 400 товаров в течение
переходного периода, который был предусмотрен преимущественно в
отношении тех товаров, производство которых планировалось осуществлять в
рамках программы по диверсификации экономики. В настоящее время данный
перечень постепенно сокращается и включает:
− фармацевтическую продукцию – 45 наименований товаров;
− железнодорожные локомотивы, подвижной состав и их части – 10
наименований товаров;
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− медицинские инструменты и оборудование – 13 наименований товаров;
− сборные строительные конструкции (теплицы) – 2 наименования товара.
Приведем несколько примеров повышения таможенных ставок. Если
раньше размер пошлины за автомобиль с объемом двигателя 2,4 литра
стоимостью 27000$ составил 2700$, то с 1 января 2010 г. составил 8100$.
Произошло трехкратное увеличение. До 1 января 2010 г. размер пошлины за
телевизор составлял 10%, но не менее 20€ за штуку. Теперь 20% и не менее 21€
за штуку. Размер пошлины на головные уборы повысился с 5 до 10%. Ставка
пошлины на керамические изделия в 2010 г. повысилась с 5% до 20%. Так до
2014 г. на медикаменты действовала нулевая ставка. В 2014 г. размер пошлины
составил 5%, с 2015 г. – 10-15% в зависимости от кода товара.
В соответствии с п. 3 ст. 126 Кодекса РК «О таможенном деле в
Республике Казахстан» для целей исчисления вывозных таможенных пошлин
применяются ставки, установленные Правительством Республики Казахстан в
отношении товаров, включенных в сводный перечень товаров, формируемый
Комиссией ТС в соответствии с международными договорами Республики
Казахстан, регулирующими вопросы применения вывозных таможенных
пошлин в отношении третьих стран. Реализуя соответствующее полномочие,
Правительство Республики Казахстан приняло Постановление от 7 июня 2010 г.
№520 «О ставках таможенных пошлин Республики Казахстан» [4]. Например,
ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты установлены
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 г.
№1036 «О взимании таможенных пошлин при вывозе с таможенной
территории Республики Казахстан товаров, выработанных из нефти» [5], в
которое периодически вносятся изменения и дополнения.
Безусловно, создание этого интеграционного объединения имеет
положительные стороны. С отменой с 1 июля 2010 г. процедур таможенного
оформления на внутренних границах ТС и переносом таможенного контроля с
внутренних границ ТС на внешние расширились возможности для ускорения и
увеличения объемов товарооборота между тремя республиками. Таким
образом, если импортный товар проходит все таможенные процедуры в одной
из трех стран союза, то он может беспрепятственно перемещаться по всей зоне.
Согласно оперативным данным Евразийской экономической комиссии, в
2012 году объемы взаимной торговли государств-членов ТС выросли по
сравнению с 2011 годом на 8,7%, до 68,6 млрд. $ и это положительный момент,
поскольку доказывает эффективность интеграции. ТС согласно оценкам
отдельных специалистов должен послужить стимулом экономического
развития, пополнив к 2015 году объем ВВП стран-участниц на 19%.
Если говорить о динамике объемов взаимной торговли, то на первом месте
находится Россия, за 2012 года объемы её взаимной торговли составляют
44654,4 млн. $ (65%). На втором месте находится Беларусь, которая за 12
месяцев 2012 года наторговала на 17090 млн. $ (25%), а на третьем – Казахстан
– 6837,8 млн. $ (10%). Самая высокая доля взаимной торговли у Беларуси –
почти половина её торговли осуществляется именно со странами ТС, на втором
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месте – Казахстан – 18%, а на третьем – Россия (8%).
По структуре взаимной торговли можно сказать следующее: активнее
всего торгуют между собой Россия и Беларусь – на них приходится 43,9 млрд.$,
что выше предыдущего года на 9,6%, на втором месте торговля России и
Казахстана 23,8 млрд. $. Торговля этих стран в 2012 году увеличилась на 8,7%.
74 из 88 регионов России имеют торгово-экономические отношения с
Казахстаном. Наибольшую динамику роста показала торговля Беларуси и
Казахстана (+15%), но при этом сами объемы невысоки – 0,9 млрд. $.
Наибольший удельный вес в экспорте РК в РФ занимают руды
металлические (22,8% общего объема экспорта), черные металлы и изделия из
них (15%), топливо минеральное (13,%). Импортирует Казахстан из России, в
основном, топливо минеральное (23,6% общего объема импорта товаров),
машины и оборудование (15,2%), черные металлы и изделия из них (11,7%).
В экспорте Беларуси в Казахстан важнейшими являются средства
наземного транспорта (22,3% общего объема экспорта), машины и
оборудование (19,9%), молочная и мясная продукция (13,5%). В экспорте
Казахстана в Беларусь преобладают черные металлы и изделия из них (36,8%
общего объема экспорта), злаки (12,5%), средства наземного транспорта (6,7%).
Таким образом, исходя из официальной статистики, в целом итоги работы
Таможенного союза за 2012 год можно оценить как положительные. Взаимная
торговля стран увеличилась, причем немалую долю в нем занимает не только
сырье, но и продукция более высокой степени обработки.
В заключении хотелось бы отметить ожидаемое положительное влияние
Таможенного Союза на экономическое развитие Казахстана:
В частности для бизнеса:
− расширяются рынки сбыта товаров в России и Беларуси;
− отсутствует таможенное оформление;
− устанавливаются более высокие тарифы по товарам из третьих стран,
что способствует сокращению импорта, и освободившиеся ниши займут
казахстанские товары.
Для государства:
− приток иностранных инвестиций в несырьевые сектора;
− стимул для кооперации взаимодополняющих предприятий и создание
совместных вертикально-интегрированных корпораций России, Беларуси и
Казахстана;
− дополнительное увеличение доходной части бюджета в связи с ростом
таможенных тарифов и привлечением дополнительных инвестиций.
Для населения:
− свободное прохождение границы, без затрат времени на различные
таможенные процедуры внутри союза;
− насыщение рынка доступными по цене товарами отечественного
производства взамен подорожавшей импортной продукции;
− наличие выбора между конкурирующими казахстанскими, российскими
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и белорусскими товарами.
Учитывая экономический потенциал и геополитические возможности, ТС
Казахстана, России и Беларуси способен занять особое место в системе
мировой торговли по дальнейшему углублению интеграции в направлении
единого
экономического
пространства
–
приблизить
реализацию
трансконтинентального сотрудничества между Европой и Азией.
Список использованных источников
1. Договор между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и
Российской Федерацией «О создании единой таможенной территории и
формировании Таможенного союза» от 6 октября 2007 г. //Официальный
интернет-сайт Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru.
2. Таможенный союз [электронный ресурс] //ИНМАРКОН. – 2012 –
Режим доступа: http://inmarkon.ru/ved-informer/article/customs-union.
3. http://www.tsouz.ru/, 23.07.2012.
4. 4.http://ru.government.kz/docs/p100000520_20100607.htm.
5. http://ru.government.kz/docs/p051036_20051015.htm.
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Дука А.П. Детермінанти конкурентоспроможності в умовах інноваційного розвитку економіки України

ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Загальний стан економіки країни визначає її конкурентоспроможність у
глобальному технологічному просторі. Так, у звітах про глобальну
конкурентоспроможність Всесвітнього економічного форуму упродовж більш,
ніж тридцяти років, аналізуються і порівнюються багато факторів
(компонентів),
які
впливають
на
формування
національної
конкурентоспроможності. З 2005 року Всесвітній економічний форум аналізує
конкурентоспроможність,
використовуючи
Індекс
глобальної
конкурентоспроможності (ІГК) ВА – комплексний інструмент оцінювання
мікро- і макроекономічних показників національної конкурентоспроможності,
на основі яких ідентифікується відповідна стадія розвитку економіки та
детермінанти формування конкурентоспроможності. Загальна логіка
порівняння конкурентоспроможності різних за рівнем розвитку країн є
інтеграція в Індекс концепції стадій економічного розвитку. Це означає, що
важливість кожної з виділених для розрахунку Індексу 12 складових залежить
від стадії розвитку економіки кожної окремо взятої країни. При цьому оцінка
потенціалу економічного зростання країн в середньо- і довгостроковій
перспективі здійснюється через урахування поточного рівня розвитку,
втіленого у диференціації стадій розвитку країну та визначеного рівнем ВВП на
душу населення та частки корисних копалин у загальному експорті (товари й
послуги) країни як середнього значення впродовж п’яти років. Відповідно до
проведеної класифікації країн в межах розрахунку Індексу глобальної
конкурентоспроможності, Україна з 2008 р. по 2012 р. знаходилась у числі
країн, для яких характерним є перехід від фактороорієнтованої економіки до
економіки, орієнтованої на ефективність, а у звіті 2013 р. Україна ввійшла у
коло держав, орієнтованих на ефективність [1].
Разом з тим, суттєвого погіршення для України в цілому зазнали
підіндекси підсилення ефективності та фактори інноваційного потенціалу, а
стійкою тенденцією до зменшення за період 2008-2013 рр. у значеннях
рейтингів характеризуються такі фактори як інституції (зниження на 12
пунктів), ефективність ринку товарів (зниження на 21 пункт), ефективність
ринку праці (зниження на 30 пунктів), технологічна готовність (зниження на 29
пунктів), інновації (зниження на 41 пункт).
За результатами звіту з конкурентоспроможності 2013-2014 р. першу
позицію посіла Швейцарія, в десятку лідерів також входять Сінгапур,
Фінляндія, Німеччина, США, Швеція, Гонконг, Нідерланди, Японія,
Великобританія. Як свідчать представлені дані, Україна поступається
Швейцарії за всіма складовими конкурентоспроможності, окрім розміру ринку
(Рис. 1).
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Рис. 1. Порівняння профілів конкурентоспроможності Швейцарії та
України за ІГК 2013-2014
Джерело: Розроблено автором за даними: [1]

Якщо прийняти до уваги, що частки у загальносвітовому обсязі ВВП
складають практично однакові значення (0,44% у Швейцарії та 0,4% в Україні),
але на території України проживає населення майже у 6 разів більше ніж у
Швейцарії, а обсяг ВВП в розрахунку на одного жителя практично у 21 раз
менше, порівняння цих країн між собою за основними компонентами
конкурентоспроможності дозволяє обґрунтувати висновок про необхідність
активізації впровадження ефективніших виробничих процесів, підвищення
якості продукції, підтримання здатності використовувати наявні технології у
підприємницькому секторі. Враховуючи прагнення України ввійти до складу
країн, для яких характерна економіка, орієнтована на інновації, покращення
стану за показниками другої компоненти як раз і характеризує спроможність
здійснення такого переходу між стадіями розвитку країн.
Показник ВВП на душу населення засвідчує багатство країни, її
можливості щодо забезпечення високого рівня життя та розвитку економіки.
Розмір цього показника порівняно з передовими кранами суттєво поступається
за значенням (в середньому майже у 7 разів) (Табл.1), тому ВВП для України
необхідно суттєво збільшити.
Для підрахунку подолання відставання у рівні розвитку України від рівня
розвитку Швейцарії протягом 5 років, складемо рівняння за середніми
значеннями таблиці 1.:
U1*(1+p1)t = U2*(1+p2)t
(1)
U1, U2 – рівень життя відповідно в Україні та Швейцарії, що вимірюється
обсягом ВВП в розрахунку на одну особу, при цьому U2=7U1; p1, p2 – темп
економічного зростання в Україні та Швейцарії, при цьому p2=0,025; t – 5 років.
Отже отримаємо: (1+p1)5 = 7 (1+0,025)5, звідки p1 = 58,3%. Таким чином,
щоб досягти рівня розвитку Швейцарії у найближчі 5 років Україні необхідно
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забезпечити щорічне зростання ВВП на рівні не меншому за 58%, за умови, що
темп розвитку Швейцарії залишатиметься без змін.
Таблиця 1
Порівняння ВВП України та окремих розвинених країн в розрахунку на
одну особу та темпів динаміки промислової продукції
Країна
1995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
ВВП України та окремих розвинених країн в розрахунку на одну особу (дол. США
за ПКС 2005 року)
Україна
3920
3706
5605
6766
5793
6059
6372
…
США
34083 39718 42646 43219 41524 42169 42620 …
Швейцарія
32856 35736 36647 39242 38038 39266 39600 39683
Швеція
26640 29146 32701 34299 32298 34124 35123 35167
Рівень безробіття, % до економічно активного населення, у середньому за рік
Україна
… 11,6
7,2
6,4
8,8
8,1
7,9
7,5
США
5,6
4,0
5,1
5,8
9,3
9,6
8,9
8,1
Швейцарія 3,4
2,7
4,5
3,4
4,3
4,5
4,0
4,2
Швеція
8,8
5,6
7,7
6,2
8,3
8,6
7,8
8,0
Джерело: [2,с.529-530, 537-540]

Оцінюючи необхідні темпи подолання відставання національної економіки
від розвинених країн, варто мати на увазі, що незначні темпи зростання
останніх (приблизно 1,5 – 2,5%) відбувається на тлі насичення основних потреб
та задоволення основного попиту населення товарами, продукцією та
послугами, а також досягненням значного рівня продуктивності праці. В
Україні, наявні значні потреби та незадоволений власним технологічно
застарілим виробництвом попит, що зумовлює нарощення імпорту, а отже це
фактично сприяє економічному розвитку інших країн. Це означає, що основним
напрямом реалізації економічної політики має стати інноваційне оновлення
національного виробництва, але на практиці цей напрям не знаходить
належного втілення.
Якщо співставити динаміку технологічного імпорту та питомої ваги
реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, яскраво
прослідковується, що нарощення обсягів імпорту за основними
високотехнологічними позиціями призводить до одночасного скорочення
обсягів реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продукції, і це
характеризує технологічне витіснення високотехнологічної продукції з
внутрішнього ринку та його імпортозаміщення (Рис. 2). У даному контексті
варто зосередити увагу, що зростання загального обсягу імпорту товарів та
послуг при одночасному скороченні їх експорту, та переорієнтації експорту з
продукції кінцевого споживання на проміжне свідчить про використання
національного ВВП України на підтримку іноземних товаровиробників.
Статистика також засвідчує, що поступово відбувається зростання залежності
економіки від імпорту не лише високотехнологічної продукції, але й товарів
споживчого попиту. Частка реалізованих імпортних товарів за останні роки
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зросла на 13,4% (з 24,7% у 2000 р. до 38,1% у 2011 р.), при цьому майже у 2
рази відбулося зростання продовольчих товарів (з 6,8% до 12,2% відповідно).

Рис.2. Співвідношення приросту технологічного імпорту та реалізованої
інноваційної продукції у обсязі промислової за період 2004 – 2012 рр.
Джерело: Розроблено автором за даними: [3]

Деталізація аналізу товарної номенклатури зовнішньої торгівлі також
свідчить про суттєві перекоси у структурі промислового виробництва у бік
низькотехнологічних видів діяльності, частка яких зростає майже у двічі при
одночасному скороченні частки експорту високотехнологічної продукції. Слід
зауважити, що ще у 2004 році обсяг експорту за всіма технологічними видами
діяльності перевищував обсяг імпорту. У цьому контексті занепокоєння
викликає не лише втрата існуючих обсягів експорту, а переорієнтація експорту
у бік низькотехнологічних видів діяльності, за якими спостерігається зростання
(табл.2).
Однак
втрата
експортних
позицій
внаслідок
неконкурентоспроможності більшості промислових підприємств призвела до
суттєвого перевищення імпорту в структурі зовнішньої торгівлі.
Таблиця 2
Групування зовнішньої торгівлі у межах переробної промисловості за
технологічними параметрами видів діяльності, у %
Низькотехнологічні

Середньотехнологічні
Високотехнологічні
імпорт
експорт
експорт
Рік
експорт
імпорт
імпорт
2004
15,72
18,78
74,60
70,89
9,68
10,33
2005
17,32
20,44
72,09
70,13
9,98
9,14
2006
15,89
20,70
73,54
69,75
10,18
9,23
2007
14,60
20,63
74,53
70,44
10,43
8,63
2008
15,51
22,05
73,72
69,83
9,57
7,90
2009
20,24
31,86
66,23
60,89
13,18
7,04
2010
18,89
26,33
68,55
66,27
12,06
7,26
2011
15,03
25,09
73,09
66,47
10,98
8,29
2012
17,43
32,27
70,40
59,75
11,58
7,78
Джерело: Розраховано та складено автором за даними: [3]
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Зазначене дає можливість обґрунтувати висновок, що загальна тенденція
до перевищення обсягу імпорту у структурі зовнішньої торгівлі відбувається за
рахунок втрати експортних позицій за середньо та високо технологічними
видами діяльності.
Ступінь негативного впливу імпорту визначається не лише
загальноекономічною ситуацією в країні, але й окресленими напрямами
реалізації економічної політики. У випадку, коли економіка розвивається і
демонструє зростання високими темпами, негативний ефект від зростання
імпорту нівелюється розширенням внутрішнього попиту. У той же час в умовах
уповільнення економічного розвитку значимість імпортозаміщення, особливо
за основними групами товарів кінцевого споживання, орієнтованих на
задоволення внутрішнього попиту набуває суттєвого значення. Більше того,
зростання частки імпорту у проміжному споживанні виокремлює проблему
підвищення залежності реального сектора економіки від імпорту сировини та
вказує на необхідність підвищення технологічного рівня виробництва. У такій
ситуації на перше місце повинні бути винесені питання селективного
імпортозаміщення
з
орієнтацією
на
несировинні,
переробні
та
високотехнологічні види промислової діяльності, шляхом відновлення
виробництва та налагодження нових виробництв з якісно вищими
технологічним рівнем.
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ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Розкриваючи сутність поняття «інновація» звертає на себе увагу той факт,
що серед учених маються декілька підходів до його трактування та, при цьому,
окремі з них визначають наукову проблему відсутності загальновизнаного
бачення цієї категорії.
На особливу увагу у цьому контексті звертає на себе увагу критика Закону
України «Про інноваційну діяльність», в якому поняття «інновації»
трактується, як «…новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного
або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва
і (або) соціальної сфери» [1]. Не дивлячись на критичне ставлення до
трактування цього терміну у праці [2, с.86-87], виходячи з нього можна дійти
головного конструктивного висновку: інновації стосуються не тільки
виробничої, але й інших сфер (у т.ч. – торгівлі), оскільки ґрунтуються не тільки
на рішеннях виробничого, але й комерційного характеру та, при цьому,
використовуються не тільки для поліпшення і вдосконалення продукції, але й
послуг.
Відтак, при вивченні сутності поняття «інновація» нами, у першу чергу
звертається увага на те, які з визначень можуть бути придатними для
використання у сфері обігу та на торговельних підприємствах. На основі
проведеного контент-аналізу наукових праць більш, ніж 50 вчених, якими
надається різне визначення поняття «інновація», відібрано саме такі (придатні)
визначення (табл. 1).
З наведених у таблиці визначень для сприйняття інновацій на
торговельних підприємствах заслуговує на увагу точка зору таких учених, як:
Й. Шумпетер, який інновації пов’язує з відкриттям нового ринку та реалізації
на ньому тих (нових) товарів, із якими споживач ще не знайомий [3];
А.І. Акмаєв і Б.Т. Кліяненко, які стверджують, що нові форми і методи
організації соціальних та економічних відносин між суб’єктами, що причетні до
використання нововведень, також можна вважати інноваціями [2, с.93];
С.В. Мочерний, який інноваціями вважає нові форми організації праці та
управління [4, с.145]; Л.В. Артемова та М.З. Бор, які до інновацій відносять не
тільки нові (удосконалені) продукти або технології, але й процеси [5, с.67];
А.М. Колот, сприйняття інновацій яким засновано на використанні нових
знань, ідей і творчої діяльності людини, що стосується будь-якої галузі
[6, с.143]; Х. Рігс, В. Хіппель, К. Фрімен, які, поруч із визначенням
характеристик, що вказують на можливість використання на торговельних
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підприємствах (нові ідеї, процеси, управлінська та творча діяльність)
визначають й необхідний елемент торгівлі – як процесу, а саме –
комерціоналізацію [7, с.128; 8, с.19; 9, с.348]; П.Ф. Друкер, яким виділяється
риса, що забезпечує інноваційний процес (підприємницькі можливості), та без
якої, на наше переконання, торговельна діяльність не може відбутися [10, с.27].
Таблиця 1
Трактування поняття «інновація»*
Автор, джерело
Й. Шумпетер [3]

Визначення поняття «інновація»
Від англ. «innovation» (нововведення): - втілення наукового відкриття,
технічного винаходу в новій технології або новому виді виробу; - нова
функція виробництва, її нова комбінація; - створення нового товару, з
яким споживач ще не знайомий, або нової якості товару; - створення
нового методу виробництва, нової організації, відкриття нового ринку.
А.І. Акмаєв,
Принципово нові, створені на основі сучасних досягнень науки і
Б.Т. Кліяненко
застосовані елементи продуктивних сил, форми і методи організації
[2, с.93]
виробничих, соціально-еколого-економічних відносин між суб’єктами,
що безпосередньо та опосередковано причетні до їх створення та
використання.
С.В. Мочерний
Втілення нових форм організації праці і управління, що охоплює не
[4, с.145]
тільки окреме підприємство, але і їх сукупність, галузь.
Л.В. Артемова,
Розробка та впровадження нових (удосконалених) продуктів,
М.З. Бор [5, с.67]
технологій та процесів.
А.М. Колот
Нові знання у вигляді досконаліших чи принципово нових ідей,
[6, с.143]
проектів, результатів наукових досліджень тощо;
зміни творчого характеру, дещо нове у сфері діяльності людини;
новизна певних властивостей того, що виробляється чи продукується;
результат творчого процесу у вигляді нових споживчих вартостей;
реалізація нових ідей у діяльності людини, яка сприяє задоволенню
потреб і приносить економічну вигоду тим, хто ці ідеї продукує,
поширює і запроваджує.
Х. Рігс [7, с.128]
Комерційне освоєння нової ідеї.
В. Хіппель [8, с.19] Застосування нового продукту або процесу на практиці.
К. Фрімен [9, с.348] Технічна, дизайнерська, виробнича, управлінська та комерційна
діяльність із виготовлення нових (удосконалених) товарів чи перше
комерційне використання нових (удосконалених) процесів або
обладнання.
П.Ф. Друкер
Зміни, які ймовірніше за все містять у собі підприємницькі
[10, с.27]
можливості.
Пояснення до табл. 1: курсивом виділено ту частину визначення, що дозволяє вважати
доцільним використання терміну у сфері обігу та на торговельних підприємствах.

Отже, на основі проведеного контент-аналізу праць учених-економістів,
якими надано визначення поняття «інновація» (табл. 1), при їх різному
трактуванні відмічено позитивні точки зору, врахування яких дозволяє
характеризувати сутність інновацій у торгівельній галузі, а також, відповідно –
уточнити поняття «інновація торговельного підприємства».
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Передусім, на наше переконання, сутність інновацій у торгівельній галузі
та на будь-якому торговельному підприємстві полягає у наступному: по-перше,
це використання прогресивних форм і методів господарської діяльності у
процесі купівлі, зберігання та продажу товарів, застосування нових послуг на
стадії продажу товару, що дозволяють максимально задовольнити запити
споживача, втілення корисних ідей у процесі господарської діяльності, що
збільшують прибуток; по-друге, це освоєння нових сегментів ринку купівлі та
продажу товарів, які нададуть можливість охопити як найбільшу кількість
постачальників товарів і покупців; по-третє, це використання нових –
адекватних стану розвитку підприємства та прогресивних форм організації
праці та управління як самим підприємством, так і персоналом; по-четверте, це
втілення на практиці форм і методів оновлення знань персоналу задля його
здатності формувати та реалізовувати потенціал для інтенсивного розвитку
підприємства; по-п’яте, це комерціоналізація нових ідей та рішень у процесі
господарської діяльності; по-шосте, це розвиток підприємницьких здібностей
персоналу; по-сьоме, це отримання результату від упровадження нових форм і
методів організації господарської діяльності у вигляді сформованого
потенціалу, реалізація якого дозволить забезпечити інтенсивний розвиток
підприємства та, відповідно – збільшити товарообіг, дохід і прибуток.
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УЧАСНИКИ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Зростання ролі нематеріальних потреб, а також розвиток інтелектуальної
діяльності є невід’ємною складовою постіндустріальної цивілізації. В умовах
формування постіндустріального суспільства інтелектуальна діяльність є не
лише сферою реалізації людського потенціалу, а й основоположним джерелом
соціально-економічного прогресу нації. Об’єкти інтелектуальної власності
використовуються у різних сферах господарської діяльності, забезпечують
виробництво інноваційної продукції, сприяють розвитку сфери послуг та
підвищенню рентабельності підприємницької діяльності. В останні десятиріччя
за умов становлення постіндустріального суспільства ринок інтелектуальної
власності перетворився на важливу складову соціально-економічного базису
суспільства, а об’єкти інтелектуальної власності перетворилися на важливий
об’єкт купівлі-продажу. Таким чином, аналіз структури ринку інтелектуальної
власності з позицій його учасників є надзвичайно актуальним, оскільки
дозволяє належним чином скоригувати сучасну систему державного
регулювання відносин інтелектуальної власності в Україні.
Ринок інтелектуальної власності – це система суспільно-економічних
відносин, які виникають з приводу обміну результатів інтелектуальної
діяльності та реалізуються на основі сукупності економічних інституцій.
Активний розвиток відносин інтелектуальної власності зумовлює
залучення до участі у них все більшої кількості економічних суб’єктів. Тому
необхідність чіткого окреслення кола учасників ринку інтелектуальної
власності не втрачає актуальності, а перетворюється в сучасних умовах на
важливе питання економічної науки.
На нашу думку, учасники ринку інтелектуальної власності – це фізичні та
юридичні особи, які прямо або опосередковано приймають участь у процесі
привласнення результатів інтелектуальної діяльності та їх комерціалізації, а
також наділяються відповідними правами та повноваження в рамках цивільноправових відносин інтелектуальної власності. За роллю у відносинах
інтелектуальної власності усіх учасників можна розділити на чотири групи.
1. Суб’єкти, що першопочатково наділяються правами інтелектуальної
власності завдяки безпосередній участі у створенні об’єкту інтелектуальної
власності (перш за все це стосується об’єктів авторського права, суміжних прав,
промислової власності);
2. Суб’єкти, що першопочатково наділяються правами інтелектуальної
власності унаслідок проходження процедури реєстрації та отримання
відповідного свідоцтва (це стосується засобів індивідуалізації, які зазвичай
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реєструються на юридичних осіб і у прямому сенсі не є результатом
інтелектуальної діяльності);
3. Суб’єкти, що набувають прав інтелектуальної власності в результаті їх
передачі на умовах договору або переходу прав у результаті успадкування;
4. Суб’єкти, що представляють інтереси суб’єктів двох перших груп
виконуючи посередницькі функції або виступаючи у ролі довірених осіб;
5. Державні установи та самоврядні організації, що регулюють відносини
інтелектуальної власності.
Слід зазначити, що досить поширеним у науковій літературі є поділ усіх
учасників відносин інтелектуальної власності на первинних та вторинних в
залежності від підстави набуття ними права інтелектуальної власності [1, с.13].
До первинних відносять авторів творів науки, літератури і мистецтва,
виконавців, виробників фонограм, відеограм, програм мовлення, винахідників,
авторів промислових зразків, корисних моделей, компонувань інтегральних
мікросхем, сортів рослин, порід тварин. До похідних суб’єктів відносять
правонаступників та спадкоємців, які набувають прав інтелектуальної власності
на підставі договору або в силу закону.
На наш погляд, дана класифікація не позбавлена недоліків, адже
грунтується на припущенні, що суб’єктами ринкових відносин інтелектуальної
власності є лише власники відповідних майнових та немайнових виключних
прав. Даний підхід до розуміння відносин інтелектуальної власності
грунтується на нормах вітчизняного законодавства. Водночас, на нашу думку,
даний підхід звужує коло учасників відносин інтелектуальної власності і не
враховує суб’єктів, що виконують регулюючі та посередницькі функції на
ринку інтелектуальної власності. Крім того, ґрунтуючись на даному вище
визначенні первинних суб’єктів інтелектуальної власності, до них не можна
віднести власників прав на засоби індивідуалізації, до яких поняття «автор» не
може бути застосовано в силу специфіки самих засобів індивідуалізації.
Водночас, запропонована нами класифікація учасників ринку
інтелектуальної власності на 5 груп охоплює усіх учасників відносин
інтелектуальної власності. Крім того, первинні суб’єкти права інтелектуальної
власності на засоби індивідуалізації виділені в окрему групу, що враховує
специфіку товарних знаків, географічних позначень та фірмових найменувань
як засобів індивідуалізації, що зменшують невизначеність, виконують
інформаційну функцію та в прямому розумінні не належать до результатів
інтелектуальної діяльності, оскільки їх вартість визначається не творчим
внеском, мистецьким або технічним рівнем твору, а діловою репутацією
підприємства або регіону.
Поряд із розглянутими вище підходами до класифікації важливо звернути
увагу на поділ учасників відносин інтелектуальної власності за їх
економічними функціями. На нашу думку, у цьому контексті слід виокремити
три групи учасників ринку інтелектуальної власності:
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1. Інституційні суб’єкти, що приймають безпосередню участь у створенні
об’єктів інтелектуальної власності або здійснюють первинну реєстрацію прав
інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації. Зазначені суб’єкти
створюють об’єкт відносин інтелектуальної власності, конституюючи ринок
інтелектуальної власності і утворюючи інституційну основу існування відносин
інтелектуальної власності.
2. Економічно активні суб’єкти, що безпосередньо приймають участь у
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, тобто здійснюють їх
впровадження у господарський оборот з метою отримання прибутку. До даної
групи переважно належать юридичні особи, що перетворюють об’єкти
інтелектуальної власності на інтелектуальний капітал, який приймає участь у
суспільному виробництві і забезпечує отримання прибутку. Економічно активні
суб’єкти приймають на себе ризики комерціалізації об’єктів інтелектуальної
власності, забезпечують виробничий процес із використанням об’єктів
інтелектуальної власності, створюють інноваційну продукцію та забезпечують
перерозподіл частини прибутку на користь інституційних суб’єктів,
стимулюючи їх у такий спосіб до подальшої інтелектуальної діяльності.
3. Фінансові інститути, що здійснюють мобілізацію фінансових ресурсів
відокремлених дрібних власників капіталу та їх трансформацію у інвестиції в
інтелектуальний капітал, створюючи у такий спосіб матеріальний базис для
комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. Опосередковуючи
взаємодії економічних агентів і забезпечуючи рух фінансових ресурсів,
фінансові інститути здійснюють акумуляцію вільних фінансових ресурсів
відокремлених власників капіталу шляхом емісії та продажу власних
фінансових активів, а потім інвестують їх від свого імені у фінансові
інструменти, емітовані економічно активними суб’єктами відносин
інтелектуальної власності. Слід зазначити, що в сучасних умовах роль
фінансових інститутів на ринку інтелектуальної власності є визначальною,
адже значна частина проектів з комерціалізації об’єктів інтелектуальної
власності характеризується високою ризикованістю, а підприємства, що
займаються інтелектуальною діяльністю постійно відчувають дефіцит власних
коштів. Тому фінансові інститути, в рамках відносин інтелектуальної власності
утворюють фінансовий механізм комерціалізації результатів інтелектуальної
власності, прискорюючи господарський кругообіг інтелектуального капіталу і
забезпечуючи
передумови
для
якомога
швидшої
трансформації
інтелектуального продукту у потік доходів від господарської діяльності.
У результаті здійсненого дослідження нами було запропоновано два нових
підходи до класифікації учасників ринку інтелектуальної власності, що, у
порівнянні з наявними підходами, дозволяють максимально охопити усіх
учасників відносин інтелектуальної власності, врахувати їх економічні функції,
а також привернути увагу до суб’єктів, які виконують регулюючі та
посередницькі функції на ринку інтелектуальної власності. Актуальність і
гострота проблеми ефективного інституційного регулювання відносин
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інтелектуальної власності та зниження трансакційних витрат в умовах
становлення постіндустріального суспільства свідчить про об’єктивну
необхідність подальшого розвитку теоретико-методологічного базису
дослідження економічної природи та структури інтелектуальної власності.
Отже, зазначена тематика продовжує зберігати свою актуальність і вимагає
проведення подальших досліджень.
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Ефективність впливу інновацій на соціально-економічний розвиток
визначається системним підходом до їх здійснення. Успіх інноваційної
діяльності в значній мірі обумовлюється підвищенням ролі фінансової
підсистеми в структурі національної інноваційної системи країни. Тому
актуальним стає дослідження стану фінансового забезпечення інноваційного
розвитку в Україні та визначення напрямів його удосконалення в межах
державної інноваційної політики.
При створенні ефективного механізму фінансове забезпечення стає
потужним рушієм інноваційного зростання, уможливлює досягнення цілей
соціально-економічного розвитку країни, сприяє реалізації та примноженню її
конкурентних переваг, поступовому поновленню втрачених позицій у
світовому економічному, інноваційному просторі.
Фінансова
підсистема
національної
інноваційної
системи
характеризується, насамперед, організаційними, правовими механізмами
фінансування та ресурсного забезпечення всіх стадій інноваційного циклу.
Вона включає бюджетне фінансування, інвестиційні компанії, банки,
інвестиційні та інноваційні фонди, венчурні фонди, інші організації, які у
сукупності здійснюють комплексне фінансування інноваційних процесів на
основі взаємозв’язків між ними та з елементами інших підсистем, що сприяє
реалізації інноваційного ланцюга, розвитку інноваційного бізнесу з
урахуванням комбінації факторів на різних рівнях господарювання.
Основа фінансового забезпечення інноваційної діяльності в умовах
ринкової системи господарювання формується на мікро та мезорівнях і
підтримується внутрішньою мотивацією економічних суб’єктів до інноваційної
діяльності. Рівень внутрішньої та зовнішньої конкуренції формує ступінь
зацікавленості у здійсненні інновацій при вичерпанні альтернативних джерел
зростання прибутку та утримання (посилення) конкурентних позицій на ринку.
Тому саме рівень інноваційної мотивації економічних суб’єктів визначає зміст
їх мотивації до фінансування інноваційної діяльності, відповідно, його цілі,
масштаби, характер, джерела, форми, напрями, ризики тощо. Зрозуміло, що не
слід забувати й про рівень розвиненості фінансового ринку, інші «підсилювачі
ефективності», що також впливають на показники інноваційної активності
суб’єктів господарювання і формують умови для появи та використання
недержавних фінансових важелів інноваційної діяльності.
Ефективність реалізації функцій підсистеми фінансового забезпечення
інноваційного розвитку в значній мірі обумовлюється змістовним наповненням
державної інноваційної політики країни та реаліями її виконання, враховуючи
наявні можливості, які визначаються сукупністю політико-правових,
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економічних, техніко-технологічних, соціальних чинників. Саме вони
визначають дієвість, результативність передбачених фінансових важелів
державного регулювання інноваційної діяльності.
Кумулятивна дія чинників макросередовища формує суттєві ознаки
фінансової підсистеми національної інноваційної системи країни, характер і
глибину взаємозв’язків з іншими підсистеми. Одночасно саме ці причиннонаслідкові ланцюги вказують на необхідність системного підходу до
розв’язання проблем фінансової підтримки інноваційного розвитку і
дозволяють окреслити напрями їх вирішення.
Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні вказує
на його неефективність як за кількісними, так і за якісними показниками. Так,
критичний, законодавчо встановлений для нашої країни рівень фінансування
науки у 1,7% від ВВП жодного разу за роки незалежності не був досягнутий,
що посилює тенденції руйнування науково-технічного потенціалу країни,
втрати можливостей реалізації прихованих конкурентних переваг. При цьому
зберігається тенденція до його зниження останні десять років. У 2012 р. рівень
наукоємності ВВП становив лише 0,75% від ВВП, що майже у двічі нижче за
показник 2003 р. (1,35% від ВВП). В той же час, у країнах «інноваційної
тріади» відмічалося нарощування капіталовкладень у сферу досліджень і
розробок. Так, у США упродовж останніх десяти років вони зросли на 46%, в
Японії – на 27%, в країнах ЄС_27 – на 18%[1].
Певні загрози ефективному інноваційному розвитку містить у собі
динаміка обсягів та наявна структура фінансування інноваційної діяльності. У
2012 р. відбулося скорочення загальної суми витрат на інновації на 20% у
порівнянні з 2011 р. [2] На фоні збільшення на 7,4% кількості підприємств, які
займалися інноваціями, це є свідченням подрібнення інноваційних проектів,
зниження рівня їх новизни та засад конкурентоспроможності. У загальній сумі
витрат на інновації у 2012 р. частка внутрішніх досліджень і розробок
становила лише 8,3%. Переважна сума коштів – 70,1% – спрямовувалася на
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, що є
підтвердженням збереження загальної тенденції використання стратегій
запозичення інновацій, а не розробки їх власними силами [2, 3].
У структурі джерел фінансування у 2012 р. позитивним явищем стало
стрімке зростання – у 17,5 разів – частки коштів іноземних інвесторів до 8,7%,
що свідчить про підвищення їх довіри та зацікавленості у реалізації
інноваційних проектів в Україні у цей період. Водночас відмічається суттєве
скорочення частки кредитів – з 38,3% до 21%, що характеризує негативні
тенденції до зменшення можливостей використання ресурсів фінансовокредитних установ для здійснення інноваційних перетворень та відсутність
дієвих непрямих стимуляторів їх участі в інноваційних процесах. Традиційно
високою залишається частка власних коштів – 63,9% на фоні мізерного
фінансування за рахунок державного бюджету – 0,2% [1, 4]. З одного боку,
пріоритет приватного фінансування інноваційної діяльності – це
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загальносвітова тенденція. Але необхідно враховувати, що звичайно воно
спирається на достатньо високий рівень інноваційної активності підприємств в
країні та на суттєву державну підтримку, у тому числі, на пряме державне
фінансування. Відсутність цих умов у вітчизняній практиці призводить до
значного недофінансування інноваційної діяльності з наслідками руйнування
науково-технічного потенціалу країни, послаблення інноваційних чинників її
конкурентоспроможності. Свідченням деструктивних процесів у фінансуванні
інноваційної діяльності є існуюча структура витрат загального фонду
держбюджету, виділеного на науку. Витрати на виплату заробітної плати
становлять близько 70% загального обсягу витрат, на комунальні послуги – 7%,
а на придбання обладнання і приладів – лише 4%, що призводить до
поступового зношення експериментальної бази та погіршення умов для
проведення досліджень і розробок й створення конкурентоспроможних
технологій і продукції. Залишається неефективним програмно-цільове
фінансування, на яке у загальному фонді бюджетних коштів припадає близько
19%. Наприклад, рівень фінансового забезпечення цільових комплексних
програм НАН України не відповідає сучасним вимогам, оскільки в середньому
становить близько 220 тис. грн., що неспівставлено з обсягами фінансування
цільових програм в інших країнах світу. Так, за оцінкою експертів, в країнах
ЄС бюджет невеликих програм складає близько 90 тис. євро, великих – 2-3 млн.
євро [5, 6, 7].
Зберігаються диспропорції у розподілі фінансування досліджень і розробок
за галузями та секторами науки. Найбільший обсяг фінансових ресурсів
спрямовується у академічний і галузевий сектори науки. Наприклад, у 2012 р
майже 85% видатків припадало на п’ять розпорядників: НАН України, НААН
України, НАМН України, Держінформнауки, МОН молоді і спорту. Суспільні і
гуманітарні науки на 89,7% та 90,7% відповідно фінансувалися за рахунок
коштів бюджету, в той час як частка бюджету у структурі фінансування
технічних наук становила 19,8% [1]. При обмеженості власних коштів
приватного сектору, скороченні їх можливостей отримання кредитних ресурсів,
недостатньої кількості зовнішніх замовлень науково-дослідних установ
технічного та природничого спрямування виникає невідповідність створюваних
інтелектуальних продуктів потребам розвитку економіки України.
Таким чином, пріоритет фінансування інновацій за рахунок власних
коштів на фоні низького рівня інноваційної активності вітчизняних
підприємств; недостатні обсяги і консервативна структура державного
фінансування при його розпорошеності на занадто велику кількість напрямів;
слабке використання інших джерел в умовах нерозвиненості фінансового
ринку, банківської системи, невисокої інвестиційної привабливості економіки
країни; відсутність чи епізодичність й нестійкість взаємозв’язків між різними
суб’єктами фінансування інноваційних процесів у комплексі гальмують
інноваційний розвиток в країні, створюють підстави для поступової втрати
можливостей інноваційного зростання.
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Світова практика демонструє багато аргументів у бік зростання уваги до
побудови розвиненої, інтегрованої системи фінансового забезпечення
інноваційної діяльності. Про це, зокрема, свідчить рівень наукоємності ВВП
розвинутих країн. У середньому для країн Організації економічного
співробітництва та розвитку цей показник складає близько 2,3 %, для ЄС_27 –
1,91%. Деякі країни значно перевищують цей рівень. Так, для Ізраїлю він
становить 4,4%, для Фінляндії – 3,88%, для Японії, Швеції – близько 3,5% [1,
8]. Досвід економічно розвинутих країн щодо використання загальних
закономірностей фінансової підтримки інноваційної діяльності має бути
врахований при розробці вітчизняної фінансової політики у сфері інноваційної
діяльності.
Потребує безумовного дотримання закономірність щодо участі держави у
підтримці інноваційної діяльності країни залежно від етапів економічних,
технологічних циклів. Теоретично обґрунтована Питиримом Сорокіним та
практично перевірена у період Великої економічної депресії 1929-33 рр., вона
вказує на доцільність збільшення масштабності та глибини державної
фінансової підтримки інновацій, зокрема найбільш ефективних базисних, у
кризових, перехідних ситуаціях. Після закінчення кризи лідерство у їх відборі
та здійсненні має належати ринковим інструментам з коригуючою функцією
держави. Врахування даної закономірності вимагає від держави радикального
переосмислення концепції свого місця в системі регулювання інноваційного
розвитку в країні у кризовий і посткризовий трансформаційний періоди у бік
формування комплексних та дієвих фінансово-організаційних, правових
механізмів державної підтримки.
Складність макроекономічної ситуації в країні не повинна виправдовувати
низький рівень бюджетного фінансування науки, який за останні десятиріччя не
піднімався вище за 0,41% від ВВП, а в 2012 р. становив лише 0,33%. [1] Для
збереження та нарощування науково-технічного потенціалу країни мають бути
збільшені обсяги фінансування науки за межі критичного рівня. Необхідні
зміни підходів до здійснення програмно-цільового фінансування у бік
уникнення розпорошеності коштів між різними програмами, загального
зростання його обсягів та інтегрального використання в системі державної
підтримки у поєднанні з розвитком приватно-державного партнерства,
контрактної практики державних замовлень, системи грантів на конкурсній
основі для здійснення інноваційних проектів у різних галузях знань і секторах
науки.
Інвестиційну функцію в інноваційній сфері держава може здійснювати
через мережу спеціалізованих інвестиційних установ, які вкладають кошти в
акції цільових інноваційних компаній; виступають в якості посівного інвестора;
залучають фінансові ресурси ризикових фондів; ініціюють спільне з іншими
інвесторами пряме інвестування перспективного бізнесу. фінансово сприяють
зміцненню співробітництва між різними підсистеми національної інноваційної
системи.
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В межах державної інноваційної політики необхідне реальне застосування
широкого арсеналу інструментів, сприяючих зростанню частки інноваційно
активних підприємств в країні, збільшенню масштабності й глибини
інноваційних перетворень на підприємствах. Основний акцент має бути
спрямований на використання непрямих регуляторів, розширено відтворюючих
мотивацію до здійснення інновацій у великого приватного бізнесу – основного
суб’єкта інноваційної діяльності, каталізуючих інтеграційні зв’язки між
різними учасниками інноваційного процесу. Насамперед, мова йде про
запровадження податкових пільг, які показали свою результативність у світовій
практиці: податкові знижки на інноваційні витрати, безпосередньо пов’язані з
основною діяльністю компанії; податкові кредити на кошти, вкладені в
інноваційну діяльність; прискорена амортизація основного капіталу;
можливість списувати поточні витрати на власні інноваційні дослідження та
виключати їх із суми річного оподатковуваного прибутку та інші. Значні
можливості активізації інноваційної діяльності містять у собі кредитні ресурси,
мобілізація якого можлива через розвиток приватно-державного партнерства за
схемою «банк – уряд – суб’єкт економіки» у напрямах застосування стратегії
компенсації відсотків, сплачуваних підприємствами банкам по кредитуванню
інноваційних проектів, заниженого рівня процентних ставок, безвідсоткового
кредитування інноваційних проектів у пріоритетних напрямах; надання
державних гарантій банкам, кредитуючим інноваційні проекти тощо [9, 10].
Ефективне використання фінансових інструментів інноваційного процесу
можливе за умови тісної співпраці між загальнонаціональним та регіональними
рівнями управління, координації використання виділених ними фінансових
ресурсів на досягнення узгоджених цілей розвитку та чіткого розмежування
функцій і повноважень між підрозділами інституціональної структури системи
фінансового забезпечення інноваційної діяльності.
Отже, дослідження сучасного стану фінансового забезпечення
інноваційної діяльності в Україні свідчить про його неефективність як за
кількісними, так і за якісними показниками. Пошук шляхів удосконалення
фінансової підсистеми національної інноваційної системи країни, повернення
вектору її розвитку у бік загальносвітових тенденцій передбачає
переосмислення значення фінансових інструментів у розширеному відтворенні
інноваційної мотивації вітчизняних суб’єктів економіки; системне бачення їх
місця в структурі регуляторів державної інноваційної політики; комплексний,
інтегральний підхід щодо використання прямих та непрямих методів впливу на
інноваційну активність з урахуванням загальних закономірностей
інноваційного розвитку та національної специфіки.
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ У
СОЦІО-КУЛЬТУРНІЙ ПАРАДИГМІ
Сьогодні сучасний світ перетворився на середовище постійного
впровадження інновацій, які набули масового та планетарного характеру. Без
нововведень не можна уявити суспільне життя. Процес впровадження,
виготовлення та розповсюдження нових, вдосконалених, поліпшених продуктів
та послуг забезпечують різноманітні підприємства: від малих до потужних
транснаціональних корпорацій. Підприємництво прагне бути інноваційним.
Оскільки це вже не потреба, а необхідність, головна умова виживання та
існування у ринковому середовищі.
Підприємницька інноваційна діяльність безпосередньо пов’язана з
вдосконаленням знань, доведенням інноваційної ідеї до розробок конкретного
товару, послуги чи технології, які користуються попитом на ринку, з
розрахунком одержати інноваційний прибуток. Така діяльність передбачає
здійснення цілого комплексу практичних заходів з підготовки і організації
виробничого процесу, модифікації продукту і технології, перепідготовку
персоналу для виконання нового завдання, застосування нових технологій,
обладнання тощо, які бере на себе організатор господарського процесу –
підприємець.
Будь-яка підприємницька діяльність комерційна за своєю природою, тому
в кожному випадку передбачає отримання прибутку (доходу). Але, так само як
відносини між людьми не обмежуються лише економічною сферою, так й
інноваційна діяльність може здійснюватись далеко за межами підприємницької
діяльності.
За сучасних умов у розвинутих країнах світу інновації виступають як
потужна рушійна сила
розвитку
економіки
та підвищення її
конкурентоспроможності. На противагу цьому у вітчизняній економіці
інновації досі не набули значення вирішального чинника розвитку, тобто наша
економіка продовжує зберігати по суті неінноваційний характер. Причому
негативні тенденції у цій сфері посилюються. Так, за період з 2001 р. до 2014 р.
кількість підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, скоротилася
майже на третину [1]. Відповідно за роки незалежного розвитку України
технологічне та інноваційне відставання її економіки від розвинутих країн
лише збільшилося, погіршилася її структура, зокрема, суттєво зменшилася
частка машинобудування, наукомістких галузей, натомість зросла частка
сировинних галузей, які стали відігравати вирішальну роль.
На наш погляд, одна з провідних причин, яка значною мірою зумовила
інноваційну неспроможність розвитку сучасного підприємництва, полягає в
тому, що у процесі ринкового реформування пострадянської економіки з поля
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зору суспільства повністю випали духовний та морально-ціннісний виміри
підприємницької діяльності. Реформаторами-лібералами суспільству була
нав’язана утопічна догма, що достатньо передати державну власність у руки
приватних підприємців, як вони автоматично перетворяться на «ефективних
власників», забезпечать економічне зростання, добробут населення,
процвітання своїх країн на основі довгоочікуваного інноваційного розвитку.
При цьому абсолютно ігнорувався внутрішній зв'язок інноваційної функції, яка
саме відрізняє підприємництво від бізнесу, з його особистісною функцією, що
зумовлює мотиваційні особливості підприємницької діяльності, зокрема і
мотивування інноваційної активності.
Внаслідок
цього
замість
здійснення
інновацій,
прогресивних
технологічних зрушень, що потребує величезного напруження творчих сил
підприємців, наполегливого долання ними реальних труднощів формування
новітніх технологічних укладів, нова підприємницька еліта країни спрямувала
свою ініціативу та креативні здібності переважно на привласнення природної
ренти, заміщення амортизації та інвестицій поточним прибутком,
«приватизацію» частини заробітної плати своїх працівників та на реалізацію
тіньових практик здійснення бізнесу. За цих умов великий бізнес аж ніяк не міг
перетворитися на рушійну силу інноваційного розвитку.
Як підкреслює російський науковець Ю.В. Яковець, інноваційний
розвиток здатні ініціювати та здійснювати лише пасіонарно налаштовані люди
[2, с. 313]. Дух пасіонарності спроможний надавати їм надзвичайні сили для
розв’язання і реалізації найскладніших, неймовірно важких завдань, які
потребують величезної напруги усіх людських сил і які неможливо вирішити на
засадах суто матеріального заохочення. Пасіонарність надихає людей на
найпотужніші звершення, ініціює їхню енергію та спроможність успішно діяти,
протистояти найнебезпечнішим ситуаціям та чинити опір і долати перешкоди у
найнесприятливіших умовах. Дух пасіонарності породжується не прагненням
до прагматичних цілей особистого збагачення, не утилітарними цінностями
корисності привласнених суб’єктом благ та отримання індивідом економічної
вигоди, а служінням особистості високим духовним ідеалам та справжнім
морально-етичним цінностям. Видатний німецький філософ Ф.Ніцше, піддаючи
критиці християнську мораль, змушений був визнати її неодмінну властивість –
здатність ініціювати духовні енергії людини: «Проте мораль володіє не тільки
всілякого роду засобами залякування, … - вона вміє «надихати» [3, с. 5].
Таким чином, підприємництво набуває духу пасіонарності, коли воно
ґрунтується не просто на реалізації власного приватного інтересу, а на бажанні
служити передусім вищим ідеалам, моральним і духовним цінностям, на
органічному поєднанні власного приватного інтересу з соціальними значущими
інтересами. Відомий німецький економіст і соціолог М. Вебер, ґрунтовно
проаналізувавши рушійні сили інноваційно-інвестиційної активності
підприємців у західних країнах, довів зумовленість цієї активності нормами
протестантської моралі. Саме виникнення протестантства призвело до
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формування у підприємців ставлення до своєї господарської діяльності як до
виконання релігійного обов’язку, що зумовило надання ними абсолютного
пріоритету цілям нагромадження капіталу, здійснення інвестицій у розвиток
бізнесу за рахунок жертвування інтересами власного споживання, дотримання
аскетичного способу життя. Дух же релігійної аскези породжує
підприємницьку пасіонарність, яка стає джерелом інноваційного розвитку. «Ми
сьогодні можемо розширити горизонт веберівського дискурсу, - стверджував
видатний російський філософ О.С. Панарін, - і, спираючись на сучасні дані,
зробити висновок, що не сама тільки протестантська етика спроможна
приборкувати дух індивідуалістичного споживацтва на користь нагромадження,
але й інші види релігійної етики. Вчорашнє японське і сьогоднішнє китайське
економічне чудо це підтверджують. Конфуціансько-буддиський етичний
комплекс з не меншою ефективністю приборкує безвідповідальність
гедоністичного індивідуалізму, ніж протестантський» [4, с. 518].
Для того, щоб підприємництво в Україні набуло притаманного йому за
класичними поглядами визнаних економістів-теоретиків, зокрема Й.
Шумпетера, інноваційного характеру, нам потрібна така підприємницька еліта,
господарська поведінка якої зумовлена новим ціннісним кодексом та
заснованими на ньому мотиваціями. Саме така пасіонарно налаштована еліта,
мотивації якої до підприємницької діяльності, крім суто економічних,
включають і більш високі, спроможні надихати на служіння великим цілям,
зможе взяти на себе важку роботу по здійсненню інноваційного прориву у
сучасному економічному розвитку країни. Таким чином, тільки звернувшись до
духовних витоків пасіонарності, опираючись на традиційні національні
цінності, вітчизняне підприємництво спроможне набути необхідної духовної
енергійності для того, щоб стати провідним чинником інноваційного розвитку
нашої економіки, забезпечити її сучасну модернізацію, здійснити перехід до
сучасного постіндустріального суспільства.
Список використаних джерел
1. Державна служба статистики України. Офіційний сайт [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Яковец Ю.В. Инновационный прорыв: социальные и научные аспекты //
Философ хозяйства – 2 (к 10-летию журнала «Философия хозяйства» / Под ред.
Е.С.Зотовой. – М.; Екатеринбург: Изд-во УрТИСИ, 2009.
3. Ницше Ф. Утренняя заря. Переоценка всего ценного. Веселая наука. –
Минск; Москва, 2000.
4. Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М.: Изд-во
Эксмо, 2003.

181

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Рожкова Е.В., к.э.н., доцент,
Ульяновский государственный университет
Рожкова Е.В. Коммуникации субъектов инновационной сферы

КОММУНИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
Становление экономики знаний возможно лишь при условии
формирования и эффективного функционирования инновационных систем
различного уровня. определяющим признаком экономики знаний является ее
способность создавать на основе нового знания новую стоимость, обеспечивая
в конечном итоге рост благосостояния. Соответственно, важнейшей задачей
становится обеспечение активизации взаимодействия всех участников
инновационного процесса. В этой связи представляется целесообразным
определиться с пониманием специфики субъектов коммуникационных
взаимодействий, возникающих в рамках процесса разработки и
коммерциализации инноваций.
Организации с разной степенью активности участвуют в тех или иных
этапах инновационного процесса. Инновации с относительно невысоким
научным потенциалом вполне могут быть разработаны предприятиями
самостоятельно. Однако чем выше потенциал инновации, тем большее
количество участников инновационного процесса будет задействовано, тем
больше этапов он будет в себя включать. В максимальном варианте в
инновационный процесс включены многие виды организаций - от научных до
производственных.
Между
ними
формируются
определенные
коммуникационные взаимоотношения, которые являются инновационными
коммуникациями.
Необходимо отметить, что, несмотря на частое употребление термина
«инновационные коммуникации» в последнее время, а также на то, что
проблема создания и использования коммуникаций в инновационной
деятельности исследуется много лет, определения инновационных
коммуникаций как таковые в экономической литературе встречаются довольно
редко.
На наш взгляд, наиболее точным определением понятия инновационных
коммуникаций будет рассмотрение их как системы экономических отношений
между субъектами инновационной сферы, механизмов партнерства и согласия
по экономическим условиям трансферта новшеств в производство, как
определяет их Г. Д. Ковалев.
Такой системный подход позволяет не только увидеть изучаемый объект
как комплекс взаимосвязанных процессов (подсистем), объединенных общей
целью, но и раскрыть его интегративные свойства, внешние и внутренние
связи. С этих позиций субъектами инновационных коммуникаций являются
предприятия или частные предприниматели (в том числе – сферы услуг),
субъекты инноваций (заказчики), инвесторы, посредники, исполнители работ
по проекту, включая поставщиков материальных и трудовых ресурсов, и другие
субъекты – физические и юридические лица, включая иностранные.
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Несомненно, что улучшение принимаемых менеджерами решений в
результате их более совершенной коммуникации способно обеспечить
оптимальное решение стоящих перед организацией задач. Более того, система
инновационных коммуникаций лежит в основе формирования региональных и
национальных инновационных систем, важность которых постоянно
подчеркивают исследователи.
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РОЗВИТОК ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Ефективність функціонування економічної системи залежить значною
мірою від всіх її елементів, яку забезпечує, зокрема інноваційна інфраструктура
як форма взаємозв’язку науки та виробництва. Отже, забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах
передбачає не лише наявність науково-виробничого персоналу та фінансування
механізму його функціонування, а й створення та розвитку різних елементів
інноваційної інфраструктури при утворенні ланцюга «наука-виробництво».
Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», інноваційна
інфраструктура – це «сукупність підприємств, організації, установ, їх
об’єднань, асоціацій будь якої форми власності, що надають послуги по
забезпеченню інноваційної діяльності»[1].
Метою створення інфраструктури є забезпечення ефективного механізму
інтеграції всіх стадій інноваційного процесу, збереження та розвиток
інноваційного потенціалу країни, включаючи сприяння науково-технічній
діяльності стимулювання виробництва наукомісткої продукції, впровадження у
виробництво нових технологій, організаційних і маркетингових рішень.
Від рівня розвитку інноваційної інфраструктури значною мірою залежать
темпи розвитку економіки країни. Досвід розвинених держав світу підтверджує,
що в умовах глобальної конкуренції на світовому ринку неминуче виграє той,
хто має розвинену та дієву інфраструктуру створення і реалізації інновацій.
Утвердження інноваційної моделі розвитку – один з найважливіших
системних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності національної
економіки та національної безпеки держави.
Зауважимо, що інноваційна інфраструктура покликана вирішувати
наступні актуальні завдання:
- прискорення соціально-економічного розвитку господарчої структури
певного регіону;
- активне застосування у виробництві вітчизняних та зарубіжних науковотехнологічних розробок і винаходів з подальшим використанням в економіці
власної країни та на зовнішньому ринку;
- розвиток експортної бази і збільшення валютних надходжень у результаті
інтенсивнішої інтеграції економіки країни в систему міжнародної торгівлі;
- наповнення внутрішнього ринку конкурентоспроможними товарами та
послугами виробничого і споживчого призначення;
- дослідження нових форм господарювання з пристосуванням до сучасних
умов світового ринку[2].
Щодо промислово розвинених країн світу, то, за різними оцінками, від 75
до 95 % приросту промислового виробництва забезпечується за рахунок
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використання новацій. І навіть більше, пожвавленню виробництва в країнах ,
що пережили економічні кризи, сприяла, як правило, активізація інноваційних
процесів. Аналіз різних сценаріїв виведення української економіки з кризи, в
якій вона перебуває вже тривалий час, показує, що єдиним шляхом порятунку
для України – є шлях інноваційного розвитку. Ні який інший – сировинний, чи
то запозичення західних технологій - не здатен призвести до стрімкого
зростання ВВП (у 3-4 рази) за 10-15 років, а отже й істотного підвищення рівня
життя населення.
Недоліками формування та розвитку сучасної інноваційної інфраструктури
є безсистемність та непослідовність її формування, недостатня нормативно правова урегульованість питань розвитку інноваційної інфраструктури та
недостатня державна підтримка, низький рівень фінансування всіх елементів
інфраструктури, відсутність постійно доступної систематизованої інформації
про завершені розробки новітніх технологій [3, c.132].
Інноваційна інфраструктура в Україні є функціонально неповною,
недостатньо розвинутою. Вона не охоплює усі ланки інноваційного процесу.
Відповідно Державної цільової програми «Створення в Україні
інноваційної інфраструктури» виокремлюються виробничо-технологічна,
фінансово-економічна, нормативно - правова, територіальна та кадрова [4].
Розглядаючи з позиції виокремлення підсистеми інноваційної
інфраструктури, елементи якої сприяють активізації і розвитку інноваційної
системи доцільно виділити такі основні складові інноваційної інфраструктури
(табл. 1).
Таблиця1
Основні складові інноваційної інфраструктури
ВиробничоІнформаційна
Фінансова
технологічна
Технополіси
та Центри
Фонди
регіони науки
науковотехнологічного
технологіч- (інноваційного)
ної інформації розвитку

Кадрова

Консалтингова

Система
підго- Фінансовотовки фахівців у економічний
галузі
консалтинг
технологічного,
інноваційних
наукового
та організацій
інноваційного
менеджменту.
Технологічні
й Інформаційні Фонди приватних
Інноваційнонаукові парки
мережі
інвесторів
техологічний
консалтинг
Технологічні
НауковоВенчурні фонди Система
Центри
бізнес-інкубатори технічні
підвищення
трансферту
бібліотеки
кваліфікації
технологій
персоналу в галузі МаркетингоЦентри
Інтернет
Спеціалізовані
колективного
лізингові компанії інновацій
вий інноваційкористування
ний консалтинг
високотехнологічним устаткуванням
Джерело: [5, c. 195]
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Але існує низка проблем, що перешкоджають розвитку інноваційної
інфраструктури.
Проблеми розвитку виробничо-технологічної інфраструктури:
- відсутність в Україні технополісів та регіонів науки;
- неінноваційна орієнтація бізнес-інкубаторів;
- зниження кількості зареєстрованих інноваційних проектів, які виконують
технопарки;
- незначна частина технопарків у загальному обсязі реалізованої
інноваційної продукції в Україні.
Проблеми розвитку фінансової інфраструктури:
- відсутність державного фонду підтримки інновацій в Україні;
- несуттєва роль венчурних фондів у фінансовому забезпеченні
інноваційних процесів в Україні;
- відсутність спеціалізованих інноваційних банків;
- недостатній розвиток інноваційних лізингових компаній, які
спеціалізуються на інноваційному обладнанні та устаткуванні.
Проблеми розвитку інформаційної інфраструктури:
- застаріла матеріально-технічна база та утрудненість доступу до сучасної
інформації у науково-технічних бібліотеках.
Проблеми розвитку консалтингової інфраструктури:
- організації інноваційного консалтингу не поширені у зв’язку з низькими
обсягами інноваційної діяльності;
- не діє система трансферту технологій.
Слід зазначити, що на Заході частка витрат приватних компаній на
фінансування впровадження наукових розробок у виробництво щорічно
зростає. Наприклад, у Фінляндії, яка завдяки активній державній політиці стала
конкурентоспроможною та інноваційно активною країною, загальні інвестиції в
науково-технологічну сферу складають більш як 3,5% ВВП. Їх здійснюють як
високоефективні державні інвестиційні установи (Національне технологічне
агентство, Фінський національний фонд), так і мережа приватних венчурних
установ, а також “бізнес-янголи”. Це дозволяє власність і прибуток
технологічної компанії розподіляти в такий спосіб: третину отримує розробник,
третину – менеджер і стільки ж – венчурний інвестор.
Цікавим можна вважати і західний досвід створення інститутів кредитного
забезпечення інновацій. Наприклад, у Канаді з метою переорієнтації економіки
із сировинної в інноваційну в 1975 р. був створений Канадський державний
банк розвитку підприємництва. Його метою було надання фінансових та
консалтингових послуг підприємствам, що працюють у сфері НДДКР.
Кредитування здійснювалося на пільгових умовах, без застави та на тривалий
термін. Сьогодні за допомогою цієї установи створено близько 1 млн
підприємств, більшість із яких виявилася ефективною [8].
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Отже, провідними елементами розвитку інновацій в Україні є технопарки,
навколо яких, як правило, створюються інші елементи інноваційної
інфраструктури. В інноваційній інфраструктурі держави відсутній вищий її
елемент – технополіс, а також недостатньо розвинутими залишаються елементи
фінансового забезпечення інновацій – інноваційні банки та венчурні фонди.
Причому, останні часто не здійснюють своєї основної діяльності через
відсутність правової бази існування та обмеженість ринкового середовища
України.
Досить важливим є збереження і поновлення успішної діяльності
технопарків як найдієвішого елемента інноваційної інфраструктури України,
сприйняття економікою в цілому науково-технічних інновацій. Про це свідчить
досвід більшості промислово розвинених країн світу, де технопарки є основним
ініціатором активізації розвитку інноваційної політики задля виробництва
конкурентоспроможної продукції, що сприяє технологічному поступу держави.
Основними причинами проблемного стану інноваційної інфраструктури є
також неналежне нормативно-правове забезпечення та слабкий попит на
новації з боку виробничого сектору, що робить не доцільними створення та
розвиток окремих елементів інфраструктури інноваційної діяльності.
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ІТ-СЕКТОР УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Підвищення конкурентоспроможності національної економіки неможливе
без подальшого розвитку інформаційного суспільства, розвитку усіх його сфер
на базі всебічного розвитку і використання інформаційних технологій (ІТ).
Однак для його активізації необхідні інституційні реформи в галузі і
національній економіці, щоб максимально задіяти інституційні, інвестиційні та
фінансово-економічні чинники розвитку.
Під ІТ будемо розуміти послуги у сфері інформатизації (консультування з
питань
інформатизації,
розробку
програмного
забезпечення
(ПЗ),
консультування в цій сфері, обробку даних; діяльність, пов'язану з банками
даних; ремонт і техобслуговування офісної та електронно-обчислювальної
техніки, іншу діяльність у сфері інформатизації), які входять до сектору
інформатизації, промислове виробництво комп’ютерів.
За даними Держстатистики в 2010-2012 р. обсяг послуг інформатизації зріс
з 7,0 до 10,7 млрд. грн. і склав від 2,7 до 3,3% всіх послуг [1]. У структурі послуг
інформатизації переважала розробка ПЗ. Нерезидентам надавалося від 30,6 до
41,0% усіх послуг інформатизації, найбільше – в консультуванні з
інформатизації, обробці даних, розробці ПЗ консультуванні в цій сфері. У 20112012 рр. обсяг експорту комп’ютерних послуг зріс з 0,5 до 0,8 млрд. дол. США
(3,9-5,9% експорту усіх послуг. Коефіцієнт покриття імпорту експортом в 20112012 рр. склав 2,2-2,6 [2].
В цілому в секторі ІТ (за КВЕД-2010 в складі секції J «Інформація та
телекомунікації») в цей період обсяг реалізованої продукції зріс з 13,8 до 22,9
млрд. грн., зайнятих – з 64,6 до 73,5 тис. осіб, незважаючи на кризові явища в
економіці. Однак, сектор характеризувався дещо нижчим рівнем виробітку на
зайнятого порівняно з економікою в цілому (422,9-543,8 тис. грн. / рік) [3].
В той же час у секторі промислового виробництва комп’ютерів
продовжувалося скорочення обсягів реалізованої продукції, зайнятих,
погіршилися фінансові показники, крім виробництва комп'ютерів і
периферійного устаткування. В цьому підсекторі спостерігався значний
виробіток на зайнятого (770,8-684,8 тис. грн. / рік). В 2013 р. обсяг реалізованої
промислової продукції за видом діяльності «Виробництво комп’ютерів,
електронної та оптичної продукції» склав 6,6 млрд. грн., тобто проти 2012 р.
впав на 39% [6]. Це обумовлено відкритістю внутрішнього ринку, світовими
тенденціями переходу від ноутбуків, стаціонарної техніки, на складанні яких
спеціалізовані виробники України, до мобільних пристроїв. В 2012 р. 10
крупніших компаній з складання комп’ютерів в Україні (Navigator, Prime,
Roma, «Рим 2000», Brain Computers, «Група компаній Діавест»,
«Спецвузавтоматика», «Валтек», LTD K-Trade) виробили 184 тис. комп’ютерів,
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що на 34% менше, ніж у 2011 р. [4].
Фінансові результати прийнятні в наданні інформаційних послуг, обробці
даних, розміщенні інформації на веб-вузлах, пов'язаній з ними діяльності; вебпорталах, виробництві комп'ютерів і периферійного устаткування. Ці ж
підсектори мали високий рівень рентабельності операційної діяльності, але у
підсумку (з врахуванням капітальних і фінансових інвестицій) рентабельність
усієї діяльності недостатня для формування інвестиційної привабливості
підприємств (Таблиця 1).
Таблиця 1
Основні показники підприємств сектору інформатизації* та промислового
виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Обсяг
реалізованої
Кількість
Виробіток на
продукції
зайнятих, тис.
одного зайнятого,
(товарів,
осіб
тис. грн.
послуг), млрд.
грн.
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Разом за сектором
інформатизації, у т.ч.:
64,6 66,3 73,5 13,8 16,7 22,9 213,6 251,9 311,6
видання ПЗ** (58.2)
4,7 4,1 2,5 1,4 1,9 0,9 297,9 463,4 360,0
комп'ютерне
програмування,
консультування та пов'язана
з ними діяльність (62.0)
23,7 29,0 34,4 5,0 6,8 11,7 211,0 234,5 340,1
надання інформаційних
послуг** (63)
18,1 16,6 18,3 3,7 4,0 5,1 204,4 241,0 278,7
обробка даних,
розміщення інформації на
веб-вузлах і пов'язана з ними
діяльність; веб-портали**
(63.1)
9,5 10,6 12,0 2,0 2,9 3,8 210,5 273,6 316,7
надання інших
інформаційних послуг**
(63.9)
8,6 6,0 6,3 1,7 1,1 1,4 197,7 183,3 222,2
Промислове виробництво
комп'ютерів, електронної та
оптичної продукції (26), у
т.ч.:
51,1 53,4 45,7 8,1 12,7 9,6 158,3 238,6 210,5
електронних компонентів і
12,6 4,1 2,4 4,8 0,6 162,9 385,5 154,9
плат (26.1)
14,6
комп'ютерів і
3,0 3,0 1,5 2,3 2,0 561,5 770,8 684,8
периферійного устатковання
(26.2)
2,7
виробництво магнітних і
0,1 0,1 0,001 0,014 0,056 13,0 144,0 557,0
оптичних носіїв даних (26.8)
0,1
Разом сектор інформатизації
та промислового
виробництва комп'ютерів,
електор. та оптич. прод.
115,7 119,7 119,2 21,9 21,5 32,5 189,3 179,6 272,7
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Продовження табл. 1
Чистий прибуток Рентабельність Рентабельність
(збиток)
усієї
операційної
підприємств млн. діяльності,
діяльності,
%
грн.
%
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
67,8 80,8 -40,4 9,0 8,0 -1,0 5,4 3,9 -3,7

Видання ПЗ** (58.2)
Комп'ютерне програмування,
консультування та пов'язана з
ними діяльність (62.0)
33,5 -499,1 -71,4 3,9 3,9 4,3 0,5 -3,4 -0,4
Надання інформаційних
послуг** (63)
35,8 69,4 87,9 2,2 4,0 0,7 -0,6 1,1 1,0
Обробка даних, розміщення
інформації на веб-вузлах і
пов'язана з ними діяльність;
веб-портали** (63.1)
36,3 98,7 83,6 4,3 5,2 3,5 1,4 2,6 2,0
Надання інших інформаційних
послуг** (63.9)
72,1 -29,3 4,3 0,5 1,7 -6,9 -2,1 -1,3 0,1
Промислове виробництво
комп'ютерів, електронної та
оптичної продукції (26), у т.ч.: 65,4 1123,3 320,1 3,6 13,8 5,8 -0,6 7,5 3,0
електронних компонентів і
плат (26.1)
120,3 918,4 2,9 1,6 28,9 3,8 3,3 17,1 0,4
комп'ютерів і периферійного
устатковання (26.2)
62,5 21,5 46,4 2,6 7,8 5,4 -3,0 0,8 2,1
виробництво магнітних і
оптичних носіїв даних (26.8)
-3,1
-0,6 -1,4 –7,6 0,4 3,1 -11,4 -3,3 -2,1
* За підходом КВЕД-2010 до ІТ-сектору (в складі секції J «Інформація та
телекомунікації»)
** підвиди діяльності за класифікатором послуг віднесені до видів послуг поза
«Діяльність у сфері інформатизації»
Джерело: [7]

Тут слід враховувати наслідки податкової оптимізації, яка приховує реальний
рівень прибутковості.
У
зовнішньоекономічній
діяльності
ІТ-підприємства
активно
використовують схеми аутсорсингу (аутстаффінгу). Але точно оцінити обсяг
цього ринку в Україні важко, зважаючи на непублічність бізнесу. Тому оцінити
ситуацію можна лише з огляду на великі компанії, для яких публічність –
важлива складова іміджу. На 1.02.2013 р. в 25 найбільших аутсорсингових
компаніях країни працювало 21 тис. співробітників, 60% з яких припадає на 5
лідерів ринку ПЗ: EPAM Systems (2850 осіб, чиста виручка за 9 місяців 2012 р.
– 528 млн. грн.), Luxoft (2612), SoftServe (2400), GlobalLogic (2278 і 376) і
Ciklum (1924 і 369), що свідчить про тенденції консолідації ринку [4, 5].
Публічні компанії можуть розраховувати на залучення іноземних
інвестицій. Так, нещодавно вийшли на IPO: EPAM Systems – на Нью-Йоркській
фондовій біржі на початку 2012 р., Luxoft там же – 26.06.2013 р. IPO EPAM
Systems стартувала з ринкової вартості в 490 млн. дол. США (на 1/3 нижче
очікувань), на даний момент її капіталізація – 1,2 млрд. дол. США, а курс акцій
стійко зростає. На початку торгів ринкова вартість Luxoft вже перевищила 650
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млн. дол. SoftServe і Ciklum також розглядають можливість IPO в найближчі 23 роки. Але 4 з 5-ти найбільших аутсорсингових компаній належать іноземцям,
і лише SoftServe – українським інвесторам [5]. Також у грудні 2013 р. ODSA
Topco Limited – пул інвестфондів на чолі з Apax Partners, купив 100%
української аутсорсингової IT-компанії GlobalLogic оціночно за 0,5 млрд. дол.
США. Apax Partners – один з провідних фондів прямих інвестицій в світі. В
його управлінні активи вартістю $40 млрд. дол. США. Основними
бенефіциарами також стали інвестфонди WestBridge Capital, New Atlantic
Ventures, New Enterprise Associates, Sequoia Capital та інші [9].
У 2010-2013 рр. в Україні також мав місце ряд суттєвих інвестицій в ІТстартапи на фоні зростання ринку ІТ-сервісів.
Найбільш перспективними для подальшого розвитку ринку напрямами є
послуги, пов'язані з аутсорсингом і системною інтеграцією – впровадження
ERP- і CRM-систем, послуги IT-консалтингу. Крупніші 25 компанії з системної
інтеграції та консалтингу у 2012 р. отримали валової виручки 6,8 млрд. грн., у
т.ч. – Sitronics (NVision-Ukraine) – 1,6 млрд. грн., Incom – 1,6 млрд., грн.
(консолідовані дані), BMS Consulting – 689 млн. грн. [4].
Однак, більшому розвитку ІТ-сектору заважає ряд системних проблем. Є
проблеми стандартизації сфери ІТ. В Україні діє 27 тис. стандартів, з яких 521 в сфері ІТ. Також в сфері ІТ діють 137 ГОСТ СРСР. В Україні кількість
стандартів ІТ сфери становить 1,93% загальної кількості державних стандартів,
в інших країнах ця частка перевищує 10% (в 2011 р. - 2%; в 1998 р. - 4%) [4].
ІТ-бізнес значно тонізовано, це зумовлено специфікою галузі і значним
податковим тягарем. Україна займає 4-е місце в світі за кількістю ІТ-спеціалістів
після США, Росії та Індії. За даними МОН, кадри для ІТ готують у 148 ВНЗ,
загальний ліцензований обсяг студентів - 47 тис. осіб, який реалізується ВНЗ на
1/3. Щорічно ВНЗ України випускають 16 тис. спеціалістів в сфері ІТ, з яких
лише 4–5 тис. офіційно працевлаштовуються за спеціальністю [6]. Адже молоді
здебільшого люди в умовах солідарної пенсійної системи мають присвятити
значну частку життя утриманню пенсіонерів. Нагальним же для них є
утримання сім’ї, питання житла, а не пенсія, на яку вони можливо вийдуть через
30-40 років. Зміни до Податкового кодексу, якими в 2013-2023 рр. ІТ-продукт
звільнено від ПДВ, податок на прибуток зменшено до 5% проти 18% для решти,
принципово не змінили ситуацію. Адже і раніше значна частина ІТ-компанії
приховувала прибутки від податку, тож 18 чи 5% – несуттєво. У підсумку за
експертними оцінками щорічний відтік за кордон ІТ-фахівців становить 2,5-6 тис.
осіб. В той же час, наприклад, у Білорусі прийнято спеціальну урядову програму
стимулювання індустрії розробки ПЗ – «Білоруський Хай-Тек Парк», якою
запроваджено особливі умови оподаткування IT-бізнесу - ІТ-підприємства не
платять податку на прибуток, звільнені від ПДВ на товари і послуги індустрії,
ставка податку на доходи фізосіб – 9% фонду зарплати. Соціальний платіж
становить 35% однієї мінімальної зарплати [6]. Щоб вивести IT-бізнес з тіні,
варто зменшити солідарні соціальні податки, а податок з доходів фізосіб
191

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

адресно спрямовувати на медичне страхування, іпотеку. ІТ-сектор міг би стати
пілотним для реформ пенсійного, медичного та іншого соціального
забезпечення.
Розповсюджені сірі схеми аутсорсингу (аутстаффінгу), коли іноземна
компанія без реєстрації юрособи в Україні набирає фахівців, оплачує реєстрацію
їх як фізосіб-підприємців (ФОП), сплачує за них податки, послуги бухгалтерії,
офіс, комп’ютери, Інтернет і виплачує їм по-суті зарплату. Іноземців чимало
економлять: не треба оплачувати зарплату з соцнарахуваннями директору
(досягають в Україні 50%). ФОП платить податок в 5% доходу (плюс 34,7% від
мінімальної зарплати єдиного соцвнеску). Однак, як правило, ІТ-ФОП часто
оформляється неграмотно, тому при ліквідації мають тягар податкової звітності,
адже ліквідація ФОП дорожче його реєстрації. Інтелектуальна власність ФОП
належить наймачам. При виникненні суперечок щодо інтелектуальної власності
такі ФОП без юридичного забезпечення не мають шансів перед крупними
компаніями-аутстафферами. Багато країн-конкурентів України в IT-аутсорсингу
заснували спеціальні податкові структури контролю аутсорсингу, виводячи в
такий спосіб галузь у більш вигідне становище і стимулюючи її зростання.
Наприклад, Індія, Китай, Бразилія, Росія, Румунія ввели податкові ставки для
постачальників ПЗ в декілька разів нижчі, ніж в Україні [4].
Мікропідприємницький здебільшого характер розвитку ІТ-галузі не
спроможний забезпечити індустріалізації ІТ-сектору. В 2010-2012 рр. на малі
підприємства припадало близько 96% їх кількості (з них 81,3-80,0% мікропідприємства), 33,9-37,1% (14,2-15,1%) зайнятих та 20,3-21,4% (7,4-7,3%)
обсягу реалізованої продукції за видом економічної діяльності «Інформація та
телекомунікації» (J) [3]. В таких умовах як правило розробляється невелике та
середнє за розміром «тиражне» ПЗ, що задовольняє тільки частину вимог до
серійного ПЗ. В Україні продаж та підтримка ПЗ здебільшого здійснюється
розробниками. Часто ПЗ розповсюджується без придбання ліцензій. Лідери ж ІТіндустрії виробляють переважно стандартне ПЗ (Commercial Of-The-Shelf
software), розроблене крупними інжиніринговими компаніями, що мають високий
рівень організаційного і проектного менеджменту, інфраструктури з продажу та
підтримки ПЗ, прав інтелектуальної власності [4]. Тому через максимальну
монетизацію економічної ренти доходи провідних легальних софтверних
компаній високі, їх реінвестують. Це дозволяє мобілізувати значні фінансові
ресурси у розвиток технологій та продуктів на фондових ринках.
Проблема піратства веде до недоотримання доходів розробниками,
ненадходження податків до бюджету країни. Торгпредство США у звіті за 2012 р.
поставило Україну на перше місце в списку порушників прав інтелектуальної
власності через несправедливу і непрозору систему збору авторських
відрахувань, відсутність заходів по боротьбі з інтернет-піратством, широке
використання нелегального ПЗ, в т.ч. і в державних установах. Це загрожує
санкціями від СОТ. У 2001 р. Україна за високий рівень піратства також була
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виключена з доступу до GSP на 5 років. Такі ж загрози лунали протягом останніх
років.
Необхідна адаптація оподаткування до умов глобальної цифрової
економіки. В ЄС ситуація з піратством щодо інтелектуальної власності більш
врегульована. Це дозволяє підіймати питання введення податку на Інтернет (на
клік) для захисту віртуального простору країни (міністерство з розвитку малого
та середнього підприємництва, цифрової економіки, інновацій Франції),
особливо від Інтернет-гігантів (Google, Facebook). Ця проблема актуальна для
України, оскільки переважна більшість ринку пошукових запитів належить
іноземним компаніям (на Google.com і Yandex.ru припадає 90% пошукових
переходів), а вітчизняним (Meta.ua, Ukr.net, I.ua) – менше 3% [7]. Але через
значний обсяг піратства Україна не може ініціювати оподаткування пошукових
переходів, і Інтернет-гіганти продовжують збагачення без поповнення бюджетів
країн, де вони заробляють. Так, чистий прибуток Google в 2012 р. склав 10,7
млрд. дол. США. Інший сценарій – в 2010 р. Google з політичних причин
залишила ринок КНР. Цим скористалася місцева компанія Baidu, яка тепер
контролює 80% ринку інтернет-пошуку в КНР, Google – 15,4%.
Отже сектор ІТ в Україні став потужною галуззю національної економіки,
що динамічно розвивається, чим формує в Україні підвалини інформаційної
економіки, тому що ініціює потужний технологічний імпульс в решту галузей,
динамізуючи їх розвиток. Сектор ІТ висококонкурентний на зовнішньому
ринку, формує істотну частину валютних надходжень країни. Однак, більш
активному розвитку ІТ-сектору заважає ряд системних проблем, які потребують
невідкладного вирішення.
Розвиток галузі гальмує брак впроваджених стандартів ІТ-продуктів та
послуг, який заважає повноцінному виходу на зовнішні ринки, сприяє
консервації «тиражної» спеціалізації українських розробників ПЗ, що
задовольняє тільки частину вимог до серійного ПЗ. Цю проблему слід вирішувати
на законодавчо.
Значний тягар соціальних податків обумовлює значну тінізацію ІТ-бізнесу,
його в значній мірі мануфактурний, а іноді і ремісничий характер, дезінтеграцію
мікропідприємств, які за умов більшої легалізації і організаційно-правової
консолідації могли б стати вагомими гравцями на внутрішньому і зовнішньому
ринках, у тому числі і в аутсорсингових схемах. Це сприяло б реалізації
значного інтелектуального потенціалу спеціалістів, покращенню їх мотивації,
матеріального стану та іміджу такого виду прикладання здібностей і праці.
Адже у молоді є багато альтернатив сумлінному навчанню і праці над таким
складним предметом (можна опанувати простіші професії). Щоб вивести ITбізнес з тіні, варто використати його в якості пілотного через його специфіку
(здебільшого молодий вік робітників, широкі можливості децентралізованого і
нелегального прикладання праці) і на цьому прикладі в масштабах країни
започаткувати реформи зі зменшення солідарного соціального оподаткування
зарплати, започаткування накопичувальної системи. Аналогічні реформи
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пропонується започаткувати на базі ІТ-сектору і щодо оподаткування доходів
(надходження від якого який місцева влада також солідарно і не завжди
ефективно спрямовує на соціальні цілі), яке треба адресно спрямовувати на
медичне страхування, іпотеку ІТ-працівників. ІТ-сектор міг би стати пілотним
для реформ пенсійного, медичного та іншого соціального забезпечення.
Боротьба з піратським ПЗ дозволить збільшити монетизацію
інтелектуальної ренти українських ІТ-компаній, ІТ-стійкість компаній,
наростити бюджетні надходження.
За умов здійснення зазначених реформ, ІТ-сектор міг би стати базою для
ширшого розвитку в країні фондового ринку і залучення до нього ширшого кола
вітчизняних інвесторів (фізичних та інституційних) для мобілізації значного
інвестиційного ресурсу, як альтернативи банківському кредитуванню. Без цих
реформ «вершки» з українського ринку ІТ зніматимуть переважно іноземні
інвестфонди та венчурні інвестори.
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ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН У ВИКОРИСТАННІ
СЕЛЯНСЬКОЇ ПРАЦІ
В сучасних умовах найбільш актуальними проблемами для аграрного
сектору України є розвиток ефективних форм господарювання у формі малого
підприємництва, відтворення українських сіл, забезпечення населення країни
якісними і доступними продуктами харчування, збільшення частки
вітчизняного експорту на міжнародному ринку. Оскільки в Україні з 1991 року
почали розвиватись фермерські господарства і сьогодні мале підприємництво в
аграрному секторі представлено переважно фермерськими господарствами, то
однією з пріоритетних задач держави в галузі АПК є забезпечення умов для
ефективного розвитку фермерських господарств. Аналіз форм господарювання
в США та в країнах Європи, лідерів в світовій торгівлі сільськогосподарською
продукцією, показує, що сільське господарство Америки та Євросоюзу
побудовано і тримається саме на фермерських господарствах. В цьому
контексті особливого значення набуває дослідження американської та
європейської моделі фермерського господарювання, визначення її переваг та
недоліків і можливості застосування іноземного досвіду ведення
підприємництва у вітчизняному сільському господарстві.
Сільське господарство відіграє важливу роль у розвитку національної
економіки США та економіки Європейського Союзу. Сьогодні Європейський
Союз є одним з найбільших світових постачальників таких продовольчих
продуктів як: зернові не включаючи рис (8% світового торгівлі, з яких 12%
займає пшениця), фуражного зерна (5,5% світового торгівлі, де 1.7 % займає
кукурудза), вина (18,8%), цукру (1.7%), молока ( 3.9%), масла (11%), м’яса
(9%), яєць (4,6%) за 2008р. [5]. Частка ЄС у світовому виробництві
продовольчих продуктів становить 23%, а міжнародний експорт 19% [6]. До
найбільших країн – виробників сільськогосподарської продукції ЄС належать:
Бельгія, Чехія, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Ірландія, Естонія,
Люксембург, Нідерланди, Австрія, Словакія, Фінляндія та Об’єднане
Королівство.
Одним з найголовніших завдань політики розвитку сільського
господарства ЄС є забезпечення продовольством країн ЄС за рахунок
підвищення внутрішнього виробництва продукції сільського господарства та
збільшення частки експорту на міжнародній арені. Водночас, забезпечення
якісними продуктами харчування, продовольчої безпеки країни та активна
участь у міжнародній торгівлі є результатом успішного розвитку і
американської фермерської моделі господарювання. Сьогодні США є
найбільшим світовим експортером таких продовольчих продуктів як: пшениця,
кукурудза, соя, рис, фуражне та інше продовольче зерно, бавовна, табак, соєва
та інша олія, насіння олійних культур, м’яса, молочних виробів. Оскільки
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потреби внутрішнього ринку США у сільськогосподарських продуктах значно
менші ніж виробництво, то реалізація продукції АПК відбувається за рахунок
активної експортної діяльності.
Європейська та американська модель селянського господарювання
представлена саме сімейним фермерством. Це означає, що в процесі
виробництва приймає участь фермер, який одночасно є і головою фермерського
господарства, і менеджером, і звичайним сільськогосподарським виробником,
його жінка та діти. Фермери складають основу середнього класу на селі. Так
фермерською діяльністю в країнах ЄС може займатись особа яка:
- досягла повноліття і є працездатною;
- має сільськогосподарську освіту або відповідний досвід роботи у
сільському господарстві;
- володіє певними засобами виробництва;
- проживає на території господарства або на невеликій від нього відстані.
Фермер повинен брати безпосередню участь у виробничій діяльності
ферми, ухвалювати одноосібне рішення і нести повну відповідальність за їхні
наслідки [3].
Головне досягнення сільського господарства США в сучасних умовах – це
активна експортна діяльність з одного боку, а з іншого – забезпечення
продовольчої безпеки країни. Хоча фермерський тип господарювання почав
формуватись ще з колоніального періоду саме поняття «ферма» було вперше
сформульовано в 1850 р. і змінювалось після цього дев’ять разів. Остаточно
визначення «ферма» було затверджено в серпні 1975 р. В сучасних умовах
розвитку сільського господарства в США налічується 9 видів ферм в т.ч. ранчо
[13, с. 81-82] з яких більш ніж 1.5 млн, або 82% від загальної їх кількості
входять до групи дрібних ферм. Головною їх цінністю є велика кількість землі
– 43,4% від загальної площі, яка належить фермерам на засадах приватної
власності. Так, на нашу думку, можна виділити основні джерела, від яких
отримують дохід ця група фермерів:
- дрібні виробники входять до складу сільськогосподарських кооперативів,
через які реалізується переважна кількість виробленої продукції;
- здача землі в оренду крупним фермам;
- державна підтримка, в залежності від участі в державних програмах;
- співпраця на умовах контракту з великою фермою по виконанню певних
видів робіт, які не входять до її складу. Серед таких робіт може бути заготовка
кукурудзяного силосу та інших високоякісних кормів.
В залежності від штату та його спеціалізації середній розмір ферми США
складає 50 – 80 га. В Євросоюзі середній розмір ферми становить біля 50 – 100
га. В Німеччині в середньому на одне фермерське господарство припадає 45.7
га сільськогосподарських угідь. За даними Європейського комітету статистики
«Євростату» на травень 2005 року в Німеччині нараховувалось 371100
фермерських господарств, які обробляли 17 млн. га сільськогосподарських
угідь [5]. Країна займає друге місце по виробництву продукції тваринництва
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серед 27 країн Європи. Тваринництво є основним джерелом доходу від
німецького сільського господарства, на яке припадає близько 60% доходів від
сільського господарства та 26% від продажу молока.
У Франції ці показники становлять відповідно 50 і 200 га. У нових землях
ФРН, за останніми даними, середній розмір фермерського господарства
становить 63 га, кооперативу — 1,4 тис. га. За вітчизняними мірками — це
невеликі господарства.
В Польщі середній розмір фермерських господарств становить 9,6 га, а
тих, що орендують землю, — 24,1 га. Мінімальний річний обсяг товарної
продукції, виробленої такими господарствами і реалізованої через свої
об’єднання, має становити, відповідно до законодавства: молока — 100 тис. л,
великої рогатої худоби на м’ясо залежно від зони — 100—300 голів, свиней —
2,0—6,6 тис. голів, птиці — 500 тис. голів, цукрових буряків — 2,0—6,0 тис.
тонн [5].
В середньому на одне фермерське господарство в країнах Європи
припадає: в Іспанії - 24,8 га сільськогосподарських угідь, в Нідерландах – 23.9
га, в Австрії – 19.6 га, в Словакії – 143 га, в Ірландії – 33,2 га, в Естонії – 57 га, в
Португалії -16 га [5].
Як, зазначає Т. А. Семкіна, земельне законодавство країни Європи
передбачає:
- створення
господарств
життєздатного
розміру,
які
можуть
використовувати сучасну техніку та технології та ефективно господарювати в
умовах ринку;
- недопущення
створення
латифундій
з
великими
розмірами
землеволодіння [8, с. 83 – 92].
В США, наприклад, господарюють і крупні ферми, які можуть мати по 800
га сільськогосподарських угідь і навіть і більше. При цьому більша частина цих
земель є орендованими. Оренда землі в різноманітних формах стала для
великих ферм основною формою землеволодіння. Вже з 90 рр. XX ст. 45%
земельних угідь знаходилось в оренді, а біля 40% фермерів були її
орендаторами.
З нашої точки зору великі ферми отримують дохід головним чином від
основного виду діяльності шляхом:
- спеціалізації і концентрації виробництва на кількох видах діяльності.
Наприклад, вирощування скота для м’яса, а також фуражного зерна для
годування скота;
- входження та співпраці із сільськогосподарськими кооперативами, через
які реалізується частина або вся їх вироблена продукція;
- співпраця
з
великими
переробними
сільськогосподарськими
підприємствами на умовах контракту, які частково або повністю викуповують
вироблену фермами продукцію;
- участь у державних програмах.
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Отже, можливості застосування в Україні іноземного досвіду на основі
використання
американської
та
європейської
моделей
організації
землекористування і ведення сільського господарства, передбачає розвиток
саме фермерської моделі господарювання, як базової із створенням умов
об’єднання фермерів у сільськогосподарські кооперативи. Серед основних
інституцій,
які
забезпечують
функціонування
раціональних
форм
господарювання в розвинутих країнах можна виділити наступні: законодавство,
зокрема земельне законодавство; захищене право власності на землю та засоби
виробництва; державна підтримка фермерів та їх об’єднань; регулювання
державою ринку землі; сільськогосподарські кооперативи (обслуговуючий
зокрема, переробні та виробничі); наукові структури, дорадницькі центри тощо.
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СЕРТИФІКАЦІЯ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
ПРИВАБЛИВОСТІ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
В сучасних умовах функціонування ринку страхових послуг особлива
увага приділяється підвищенню рівня його конкурентоспроможності та
привабливості для клієнта. При цьому велика роль відводиться діяльності
страхових агентів, як активних суб'єктів ринку страхових послуг. Страхові
агенти, виступаючи проміжною ланкою між страховиком і страхувальником,
при безпосередньому спілкуванні з потенційним клієнтом, формують у нього
уявлення про ту чи іншу страхову послуг чи продукт, та компанію в цілому.
Тому з метою вирішення проблем, пов'язаних з професіоналізмом страхового
агента, з регламентацією його діяльності, відповідальністю перед страховою
компанією, перед споживачами послуг виникає необхідність їх сертифікації.
Сертифікація страхових агентів покликана забезпечити їх діяльність більш
прозорою. Введення сертифікації можна розглядати також як елемент
запобігання банкрутства страхових компаній та забезпечення гарантованих
виплат страхувальникам. Крім того, шляхом її здійснення страховики
забезпечують підвищення якості своїх послуг, які реалізуються через
посередників, що позитивно впливає на обсягах реалізації.
Таким чином, підвищення вимог до діяльності страхових агентів та рівня її
регулювання шляхом впровадження обов'язкової сертифікації має низку
переваг для суб'єктів ринку страхових послуг:
- поліпшення якості страхових послуг;
- формування страхової культури і правильної орієнтації на ринку
страхових послуг;
- можливість отримати додаткову, правдиву та професійну інформацію про
ринок страхових послуг, його учасників та умови страхування;
- підвищення довіри до страхового агента та ринку страхових послуг в
цілому;
- запобігання випадків шахрайства та виникнення конфлікту інтересів;
- забезпечення публічності діяльності та підтвердження дотримання
моральних і етичних норм в роботі з клієнтами;
- посилення бренду страхової компанії за рахунок наявності страхових
агентів, висока кваліфікація яких визнана страховим співтовариством;
- спрощення процесу підбору агентів;
- скорочення додаткових витрат на навчання агентів;
- підвищення ефективності праці (наприклад, за рахунок кращої організації
процесу продажів і застосування адекватних інструментів);
- незалежна оцінка компетентності агентів;
- забезпечення відповідності міжнародним і національним вимогам, що
висуваються до страхових агентів;
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- забезпечення дотримання встановленого кодексу етики;
- додаткова мотивація агентів.
На даний момент сертифікація страхових агентів, як і представників інших
сфер діяльності, є поширеною практикою в багатьох країнах світу. Досвід
регулювання діяльності страхових посередників, у тому числі і агентів, є
прийнятним для Німеччини, США, Польщі та ін. При цьому в США існує
кілька стандартів проведення сертифікації. В Польщі, наприклад, для того, щоб
підвищити рівень якості роботи страхових агентів, страхують їх професійну
відповідальність. В деяких країнах, якщо страховий агент, переходячи на
роботу в іншу компанію, "переманює" за собою клієнтів, його взагалі
позбавляють ліцензії, що означає заборону на професію.
У багатьох країнах діяльність страхового агента регулюється або
професійним співтовариством, або державою. У Німеччині діяльність
страхових агентів ліцензується, що підтверджує його повноваження на
укладення договорів страхування. Крім того, висувається вимога до його
правдивості у наданих оцінках і рекомендаціях.
На світовому ринку страхових послуг функціонують професійні
об'єднання (наприклад, Світова федерація страхових посередників (WFII),
Європейська федерація страхових посередників (BIPAR), The Independent
Insurance Agents & Brokers of America (IIABA) та ін.), які займаються
регулюванням діяльності страхових агентів. Серед особливостей їх діяльності в
даному напрямі: навчання; аналіз специфіки діяльності агента; формування
кодексу етики; професійна сертифікація; спеціальні програми для членів та
сертифікованих агентів [1,2].
Що стосується особливостей регулювання діяльності страхових агентів в
Україні, то на сьогодні практика їх обов'язкової сертифікації або ж
ліцензування відсутня. Однак, у 2013 році було впроваджено обов'язкову
реєстрацію страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку
діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів. Такий захід став наслідком
збільшення чисельності страхових агентів, які реалізують поліси автоцивілки та
випадків недобросовісної їх поведінки і шахрайства. Нерідко страхувальники
дізнаються про призупинення ліцензії страховика лише після укладення
договорів, оскільки продавці полісів (страхові агенти) навмисне не
попереджають їх про цей факт.
Формування, функціонування та доступ до відкритої інформації реєстру
страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку діяльність з
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів (ОСЦВ) забезпечено Моторним (транспортним)
страховим бюро України (МТСБУ)
Реєстрація страхових агентів здійснюється шляхом унесення до
електронної автоматизованої системи збору, накопичення та обробки даних про
страхових агентів інформації, необхідної для реєстрації та ідентифікації
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страхового агента, а також відомостей щодо його діяльності у сфері
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Інформація, що міститься в Реєстрі, поділяється на відкриту інформацію та
інформацію з обмеженим доступом.
До відкритої інформації належать відомості про наявність чи відсутність у
Реєстрі страхового агента, який має право здійснювати посередницьку
діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, а
також повне найменування та код за ЄДРПОУ страховик, від імені та за
дорученням якого такий страховий агент укладає договори обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності.
Відкрита інформація надається страховикам - членам МТСБУ, Дирекції
МТСБУ, органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям,
громадянам шляхом доступу через мережу Інтернет до відповідного
інформаційного ресурсу та/або в порядку, визначеному законодавством.
До інформації з обмеженим доступом належать відомості про страхового
агента та/або працівників страхового агента, отримані страховиком при
внесенні інформації до Реєстру [3].
Отримати інформацію з Реєстру страхових агентів можна через офіційний
Інтернет-портал МТСБУ, який надає інформацію про те, які договори має право
укладати агент – міжнародного чи внутрішнього страхування, з яким
страховиком він співпрацює і який період. Пошуковий запит здійснюється за
одним із двох ключових параметрів:
- агент-фізична особа: код ІПН або прізвище, ім’я, по батькові;
- агент-юридична особа: код ЄДРПОУ або найменування.
Станом на 16.12.2013 р. до Реєстру внесено понад 5,5 тисяч страхових
агентів [4].
Таким чином, на сьогодні виникає необхідність у впровадженні
сертифікація страхових агентів, яка передбачала б механізм взаємної
відповідальності компанії і агента за якість наданих послуг.
Основними етапами сертифікації мають бути наступні:
подача заявки;
аналіз заявки і оцінка достовірності представлених відомостей;
демонстрація знань і практичних навичок (іспит);
прийняття рішення по сертифікації, випуск сертифіката, внесення до
реєстру;
підтвердження компетентності з певною періодичністю.
Введення сертифікації, дозволить організувати та здійснювати періодичне
навчання страхових агентів, проводити оцінку і підтвердження їх
компетентності. Це також дозволить сформувати і підтримувати в актуальному
режимі єдиний відкритий і доступний реєстр сертифікованих страхових агентів,
за яким страхувальник чи інша зацікавлена особа може дізнатися, чи дійсно
вони мають справу зі страховим агентом, а не з шахраєм.
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Отже, на сьогоднішній день виникла реальна необхідність у розвитку та
впровадженні сертифікації страхових агентів, що сприятиме зростанню їх
професійного рівня та, як наслідок, підвищення довіри споживачів, зростання їх
попиту на страхові послуги та конкурентоспроможності ринку в цілому.
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СПЕЦИФІКА ЦІНОВОЇ ТА НЕЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах загострення банківської конкуренції та суперництва за
прихильність клієнтів банківські установи, маючи на меті забезпечення
належного рівня прибутковості та завоювання й утримання певної частки на
ринку, змушені постійно удосконалювати методи конкурентної боротьби та
гнучко поєднувати цінові і нецінові їх форми.
Як відомо, цінова конкуренція ґрунтується на використанні ціни як
головного фактору залучення клієнтів та отримання додаткових конкурентних
переваг. Водночас нецінова конкуренція на ринку банківських послуг
передбачає, в першу чергу, покращення їх якісних характеристик та проведення
цілеспрямованої політики диференціації продукту (включаючи рекламу і
заходи щодо стимулювання збуту).
Аналіз сайтів вітчизняних банківських установ свідчить, що
найпоширенішими інструментами цінової конкуренції для основних груп
банківських продуктів на ринку банківських послуг в Україні є такі:
- для кредитів – ставки за позиками, збори та комісії при оформленні
кредитної угоди, знижки та бонуси за позитивну кредитну історію, системи
платежу (диференційована, ануїтетна тощо), можливості рефінансування чи
перекредитування, розмір штрафних санкцій за прострочення платежу і т.д.;
- для депозитних послуг – ставки за депозитами, період нарахування
відсотків та строки їх капіталізації, умови виплати проміжних відсотків та
ставки при достроковому вилученні коштів з рахунку;
- для розрахунково-касового обслуговування – вартість відкриття та
закриття банківського рахунку, розмір плати за його обслуговування і
здійснення платежів, різноманітні види комісій (за купівлю-продаж іноземної
валюти, за внесення чи отримання готівки з рахунку і т.д.), стягнення плати за
надання виписки з рахунку, переоформлення рахунків клієнта у зв’язку з
реорганізацією, зміною форми власності або назви тощо.
- для карткових продуктів – вартість випуску платіжної картки, умови
нарахування відсотків на залишок по карткових рахунках, встановлення
кредитних лімітів для кредитних карток, різноманітні види комісій, як то під
час зарахування коштів на рахунок, при знятті готівки в мережі банкоматів
банку-емітента картки та інших банківських установ, за безготівкову оплату
товарів/послуг в торгівельних точках тощо.
При цьому, досліджуючи специфіку нецінової конкуренції на
вітчизняному ринку, слід зауважити, що одночасно з удосконаленням якості та
швидкості надання послуг, підвищенням професійного рівня банківського
персоналу, забезпеченням зручності обслуговування клієнтів завдяки вдалому
місцерозташуванню, спеціальному режиму роботи та можливостям
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дистанційного обслуговування до основних інструментів нецінової
конкурентної боротьби, до яких найчастіше вдаються українські банки,
аналітики фінансових ринків відносять:
- постійне розширення та оновлення асортименту послуг за рахунок
пропозиції нових інноваційних банківських продуктів та модифікації існуючих;
- використання споживчих переваг і особливостей різних груп клієнтів –
пропозиція банківських продуктів, орієнтованих на різні потреби окремих
споживачів послуг – зарплатні проекти, пенсійні програми, студентські та
дитячі вклади тощо;
- активне інформування потенційних споживачів банківських послуг про
банківські продукти за допомогою реклами, розсилки персональних
повідомлень, PR-заходів тощо;
- проведення акцій, за яких клієнтам пропонуються як спеціальні умови
надання банківських послуг, так і можливість отримати цінні подарунки;
- кобрендинг – взаємодія двох або більше суб’єктів господарювання на
ринку, які створюють спільну стратегію задля досягнення синергитичного
ефекту та отримання прибутку протягом визначеного терміну проекту. При
цьому на ринку банківських послуг найпопулярнішими напрямками
кобрендингу є співпраця банків з торговельними підприємства, автосалонами,
авіакомпаніями, туристичними операторами, операторами мобільного зв’язку
тощо (нині подібні програми діють у Банку «Російський Стандарт» і мережі
магазинів «Фокстрот», Экспобанку і продуктовій мережі «Мегамаркет»,
Приватбанку і мережі АЗС «Авіас» тощо) [3];
- пакетування банківських послуг та використання крос-продажів
банківських продуктів, що передбачає зниження вартості при замовленні
пакету послуг чи розширення спектру послуг для лояльних клієнтів. При цьому
найпоширенішими способами пакетування банківських послуг є: 1)
пакетування з метою зниження витрат, наприклад, пакет щоденних послуг
(поточний рахунок плюс платіжна картка), оn-line пакет, що передбачає
встановлення спеціальної ціни на дистанційні банківські послуги; 2)
пакетування з метою збільшення перехресних продажів, включає пакет
банківської послуги і небанківської послуги (найчастіше, страхові продукти); 3)
пакети з метою збільшення лояльності клієнтів, які дозволяють заощадити
клієнту в залежності від загального обсягу операцій і послуг наданих банком
або конкретного продукту;
- можливість користуватися послугою безкоштовно або на пільгових
умовах. Так, більшість банків при відкритті рахунку видає платіжні (дебетові
чи кредитні) картки безкоштовно.
Разом з тим останнім часом кількість безкоштовних послуг, які
пропонуються на ринку вітчизняними банками, невпинно зменшується. До того
ж періодично відбуваються підвищеннями вартості розрахунково-касового
обслуговування. При цьому зростання тарифів за розрахунково-касове
обслуговування (впровадження чи підвищення комісії за відкриття рахунку,
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плати за підключення інтернет-банкінгу, обслуговування неактивного
розрахункового рахунку і т.д.) пов’язане з необхідністю диверсифікації
прибутків банківських установ у результаті скорочення їх процентних доходів,
частка яких на 1 січня 2014 р. становила 76,9% у загальній структурі доходів, в
порівнянні з 86,9% у 2009 р. [1].
Слід зауважити, що при зміні умов надання банківських послуг, в тому
числі й підвищенні їх вартості, інформація часто замовчується, а клієнти
банківських установ, які достеменно та вчасно не повідомляються, стикаються з
необґрунтованими, прихованими комісіями, нецивілізованими крос-продажами
та зростанням кількості супутніх послуг [2]. Це все свідчить про загострення
проблеми асиметрії інформації на ринку банківських послуг в Україні та
посилення непаритетності відносин з клієнтами банків.
Таким чином, удосконалення методів ведення конкурентної боротьби,
диверсифікація інструментів цінової та нецінової конкуренції за сучасних умов
ведення банківського бізнесу є свідченням загострення суперництва між
банками за провідні позиції на ринку, вищий рівень прибутковості та
збереження й розширення клієнтської бази. Водночас специфічною
особливістю розвитку конкурентних відносин на ринку банківських послуг в
Україні є посилення асиметричності та непаритетності у відносинах фінансовокредитних установ з клієнтами, що вимагає втручання держави з метою
забезпечення добросовісної конкуренції та надання банками повної, правдивої,
чіткої інформації щодо вартості, ризикованості та умов пропозиції банківських
продуктів.
Список використаних джерел
1. Доходи та витрати банків України за 2013 рік [Електронний ресурс] /
Національний
банк
України.
–
Електрон.
дані.
–
Режим
доступу:http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=675824&cat_id=58285.
2. Корнівська В. О. Ринкова асиметрія у фінансово-інституційному
просторі Росії і України / Валерія Олегівна Корнівська // Вісник Університету
банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 1 (13). – С. 8 –
11.
3. Платежные карты: цели использования и социально-демографический
портрет пользователя [Електронний ресурс] / GfK Україна– Режим доступу:
http://www.gfk.ua/imperia/md/content/gfkukraine/presentations/20120920_cards_pre
sentation_v2.pdf.
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ПРИКЛАДИ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ДЖЕРЕЛ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Інновації, інноваційні ідеї та активна інноваційна політика – нині це запорука
успіху, конкурентоздатності та процвітання будь-якої організації. Послідовна
інноваційна діяльність підприємства повинна включати, в першу чергу, ефективне
та якісне планування інновацій, в межах якого необхідно відстежувати та
враховувати джерела інноваційних ідей та можливостей, які в той чи інший
момент часу створюються зовнішнім або внутрішнім середовищем організації, та
можуть мати суттєвий вплив на її подальше існування.
Групування та класифікацію джерел інноваційних ідей та рішень наводить у
своїй книзі «Бізнес і інновації» Пітер Фердинанд Друкер – відомий американський
вчений та фахівець в галузі менеджменту. Відповідно до Пітера Друкера, існують
сім основних джерел інноваційних ідей та можливостей для підприємства чи
організації [3, с.24]. Розглянемо більш детально сутність деяких з цих джерел
інновацій в організації та приклади можливостей для їх практичного використання
в діяльності молокопереробними підприємствами.
1. Несподівані події для фірми чи галузі. До них належать несподіваний успіх,
несподівана невдача, несподівана зовнішня подія. Несподіваний успіх — це не
тільки можливість впровадити інновацію, а й вимога її впровадження [3, с.28].
Несподіваний успіх може бути як результатам тривалої роботи компанії щодо
його досягнення, так і раптові негаразди в компанії-конкурента. Якщо ж говорити
про абсолютний успіх, тобто результат тривалих зусиль та значних витрачених
ресурсів для досягнення такого успіху, то це може бути, наприклад, вдале
вкладення інвестиційних ресурсів, окупність яких перевершила прогнозовані
показники або ж продукція виявилася надзвичайно привабливою для споживача і
швидко зайняла високі позиції на ринку та відповідну частку ринку.
В практичній діяльності сучасних підприємств прикладом такого
несподіваного успіху може стати проект молокопереробного підприємства на
Київщині в межах Агропромислового комплексу «Група компаній «ТЕРРА ФУД»,
який на сьогодні є одним з найбільших виробників та продавців молочної та
м’ясної продукції в Україні. Інвестиції для будівництва Білоцерківського
молочного комбінату виявилася надзвичайно вдалою. Головним чином тому, що
компанії вдалося уникнути низки технологічних проблем, властивих старим
підприємствам галузі. Комбінат побудований відповідно до директив
Європейського Союзу і вимог Міжнародної молочної федерації, чого важко було б
добитися, модернізуючи старі виробничі комплекси. Молококомбінат одразу
налагодив співпрацю з місцевими фермерськими комплексами для закупівлі
сировини, яких на Київщині більше 20, і найближчі знаходяться на відстані не
більше 100 км від розташування заводу, що значно скоротило час надходження на
комбінат свіжої сировини.
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На сьогодні це одне з небагатьох вітчизняних підприємств, яке пройшло
європейський аудит, і продукція якого є конкурентоздатною за умов членства
України у СОТ. Цей режимний молочний комбінат можна було б порівняти з
центром підготовки космонавтів, де усе обраховано до дрібниць. Продукція, яку
виробляє дане підприємство, просто увірвалася на ринок України і швидко зайняла
місця на полицях магазинів Києва та області, вдала рекламна компанія забезпечила
впізнаваність та прихильність до бренду «Біла лінія» та «Premialle» під загальною
торговою маркою «MilkLife» вже протягом пів року після виходу першої партії
продукції [1].
Велику увагу на даному підприємстві приділяють інноваціям. Прогресивні
технології і щадний режим обробки сировини, зокрема інфузія і ультрафільтрація,
а також спеціальна рецептура дають змогу максимально зберігати цілющі
властивості молока, залишити його більш природним, не застосовувати
консервантів. На початку 2008 року підприємством була закуплена і впроваджена
сучасна інноваційна система автоматизованого безрозбірного миття (CIP)
«DONICIP 35» компанії «ЕКО КОМ». Також на підприємстві розроблена і
адаптована абсолютно інноваційна для України система контролю якості (на
основі НАССР) виробництва сумішей для м’якого морозива та коктейлів [1].
Саме такий несподіваний, здається, навіть для власників підприємства, успіх і
є генератором активної інноваційної політики сьогодні, оскільки стимулює та
змушує підприємство щодня шукати способи втримувати високі позиції та
покращувати свою діяльність, вдосконалювати продукцію та відповідати потребам
споживачів.
2. Невідповідність реальності уявленням про неї. Невідповідність
(розбіжність, дисонанс між тим, що є, і тим, що має бути) свідчить про зміну, що
вже сталася або може статися у галузі, виробничому процесі чи на ринку.
Усвідомлена невідповідність націлює підприємця на визначення її причин і
використання її як додаткової можливості отримання доходу [3, с.30].
Дане джерело інноваційних ідей на ринку молочної продукції, на нашу думку,
найкраще підтверджує поява так званих органічних продуктів харчування, і
молочних продуктів в тому числі. На перший погляд, може здатися, що ця теза не
може бути віднесена до продуктів тваринного походження, оскільки ці продукти
вже від природи є органічними і не потребують підтвердження цього. Насправді
так і є, точніше, мало б бути, однак науково-технічний прогрес не стоїть на місці і
вносить свої корективи в процеси обробки молока та виготовлення похідної
молочної продукції з використанням консервантів, стабілізаторів, підсилювачів
смогу, згущувачів, ароматизаторів і навіть барвників, що завжди негативно
сприймається споживачем, але від чого рідко хоче відмовлятися виробник,
оскільки це продовжує термін зберігання продукції, дає можливість зменшити
витрати молочної сировини на одиницю виготовленої продукції, а, отже, і
збільшити прибутки. Добре відомо, як змінилися за останнє десятиріччя харчові
продукти на споживчому ринку України у зв'язку зі швидким розвитком хімічної
промисловості, особливо у сфері харчових добавок і замінників натуральних
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компонентів. На світовому ринку споживачі відчули це ще раніше. Глобалізація
світових процесів зробила неминучим явищем появу новітніх продуктів і в Україні.
Сьогодні вони заполонили нашу торговельну мережу, і це змушує споживачів усе
більше шукати на ринку натуральні продукти гарантованої якості. На жаль, це
проблема не лише виробників чи контролюючих органів – це негативні екстерналії
розвитку науки і техніки на світовому рівні, і найбільшою з них стосовно саме
продуктів харчування звичайно є генно-модифіковані організми (ГМО).
Тобто, можемо прослідкувати, що джерелом для інноваційної ідеї появи таких
органічних продуктів і стала та сама невідповідність реальності виготовлення та
обробки молока уявленням про неї, коли на ринок вийшли виробники, які
зрозуміли що така ситуація неприпустима і вирішили змінити її, зайнявшись
органічним виробництвом, відмовившись не лише від негативних домішок у
готову продукції, а й від використання продуктів харчування з хімічними
сполуками ще на етапі вирощування та відгодівлі великої рогатої худоби, яка дає
сировину для молокопереробних підприємств [5].
Нині органічні продукти харчування знайшли свого споживача і
користуються великим попитом серед населення. У попередні роки на замовлення
асоціації «БІОЛан Україна» проводилося дослідження вітчизняного споживчого
ринку органічної продукції. Так, понад третина опитаних мають повне розуміння
сутності органічної продукції та бажання її споживати. Більше уваги своєму
харчуванню приділяють люди 40-49 років [5]. Такий результат пояснюється
кращим матеріальним становищем вікової групи, більшою обізнаністю щодо
здорового способу життя та харчування.
3. Інновація, зумовлена потребою технологічного процесу. Усвідомлення
необхідності у таких інноваціях виникає в процесі роботи. Для того щоб
запропонувати процесні інновації, необхідно добре знати процес, відчувати слабкі
місця, бути впевненим у знаходженні кращого способу виконання роботи [3, с.32].
Стосовно даного джерела інновацій для молокопереробних підприємств, то
вони в першу чергу повинні чітко усвідомити, що сучасний споживач ставить
дуже високі вимоги до продукції, яку купує. Його більше не цікавить значний
термін зберігання чи вміст додаткових складників, які покращують смакові
характеристики продукту – сьогодні він погоджується платити значно більше,
але тільки за екологічно чисту, натуральну продукцію, яка містить якомога
менше сторонніх домішок, консервантів, стабілізаторів тощо. Тому виробникам
необхідно інвестувати у інноваційні прогресивні, наукомісткі технології, які
здатні зберегти первинний природній вміст продукту без зміни його дії на
організм людини, недопущення шкідливих впливів і забезпечення таким чином
лояльності та прихильності споживачів, а, отже, і значної частки ринку.
Також важливу роль в даному аспекті відіграє фактор прискорення темпів
сучасного життя та підвищення впливу ефекту глобалізації. Тобто, в першу
чергу, увага керівників молокопереробного підприємства повинна бути
привернута до зручності та ергономічності упакування молочної продукції та
якості обслуговування під час її продажу кінцевому споживачу. Споживач
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диктує умови і згоден платити більше за зручність у першу чергу. Дану тезу
можна застосувати до багатьох верств населення. Це, наприклад, можуть бути
підприємці, бізнесмени і просто зайняті люди, які на харчування протягом дня
виділяють досить мало часу. Тому для них важливо створювати поживні і
смачні продукти харчування, які не будуть шкодити здоров’ю і завжди
знаходитимуться під рукою, коли потрібно буде перекусити. Результатом
кореляції даних факторів можуть стати саме молочні продукти такі як йогурти
та сиркові маси у порційних міні упаковках, які розраховані на одну особу і
споживаються протягом одного прийому їжі, відтак зникає проблема, куди
подіти неспожитий йогурт чи десерт. На виході маємо поєднання: «поживно,
корисно і зручно».
Отже, інновації дають змогу поліпшувати традиційну продукцію і створювати
нову, налагоджувати досконалі форми взаємодії зі споживачами та розвивати в них
нові потреби. Але для цього керівництво будь-якої організації повинно постійно
відстежувати наявні можливості та джерела інноваційних ідей, які йому може у
певний момент часу представити як внутрішнє так і зовнішнє середовище
організації.
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WEB-САЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВОЇ
КОМПАНІЇ
Підвищення конкуренції на страховому ринку, орієнтованість страхових
компаній на задоволення потреб страхувальників вимагає застосування
індивідуального підходу до кожного страхувальника. Результатом процесу
такого перетворення характеру відносин між страховою компанією та
страхувальником є перехід від монологу масового маркетингу до інтерактивних
інструментів впливу на споживача.
Розвитку страхуванню в цілому та страхового маркетингу зокрема
присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Т.Артюх, В.Базилевича,
Н.Внукової, О.Гаманкової, С.Осадця, Т.Ротової, О.Слюсаренко, К.Шелехова,
А.Александрова, Д.Бланда, Є.Коломіна, В.Мюллера, Л.Орланюк-Малицької,
Р.Пікус, В.Сухова, К.Турбіної, М.Халлера, Г.Чернової, Т.Федорової.
Сьогодні одним із основних інтерактивних інструментів маркетингу
страхової компанії є просування власне компанії та її продуктів у мережі
Інтернет. Важливу роль у Інтернет-просуванні відіграє наявність офіційної webсторінки або web-сайту страховика. Проаналізуємо можливий вплив на
маркетингову діяльність страховика офіційних сторінок на прикладі п’яти
найбільших страхових компаній за рівнем чистих страхових премій, а саме:
страхової компанії «АХА Страхування», страхової компанії «Провідна», ПрАТ
«СК «Альфа Страхування», ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО
Україна» та НАСК «Оранта» [1-5].
Web-сайтом називається електронне представництво компанії в мережі
Інтернет, яке складається з декількох інформаційних документів з текстом і
графікою. Ці документи називаються web-сторінками. Web-сторінки
завантажуються на екран монітора для перегляду користувачем. Web-сайт - це
сукупність web-сторінок, що мають стильний дизайн, концепцію і структуру.
Корпоративні web-сайти зазвичай мають наступну структуру: новини фірми,
пропозиція, прайс-лист, каталог продукції з описом, історія розвитку та
контактна інформація [6].
По-перше, слід відмітити, що офіційна сторінка страховика повинна бути
доступною не тільки російською та українською, а й англійською мовою. Із
переліку вище зазначених компаній, а саме АХА Страхування, Провідна, Альфа
Страхування, Інго Україна та Оранта лише сайт страхової компанії Оранта
доступний англійською мовою. Це є суттєвим недоліком інших страхових
компаній та перевагою страхової компанії Оранта.
Позитивним для всіх компаній є те, що всі сайти мають зворотній зв’язок
та контакти, а страхова компанія Інго Україна та Провідна навіть забезпечили
доступ до новітніх засобів зв’язку таких, як онлайн чат та skype-зв’язок.
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Проаналізуємо місії страхових компаній. Місія страхової організації є
визначальним елементом стратегії та тактики та передбачає вибір методів
управління страховою компанією та відповідність їх із наявними фінансовими
ресурсами.
Необхідно зазначити, що на відміну від підприємств та організацій інших
галузей, одержання прибутку та максимізація добробуту власників страхової
організації не повинні бути головною ціллю страхової компанії. Адже тоді
задля досягнення поставленої цілі необхідно буде мінімізувати страхові
виплати, проводити агресивну інвестиційну політику, диверсифікувати
вкладення у найбільш прибуткові галузі, лобіювати як можна більшу кількість
обов’язкових видів страхування, запроваджувати правові норми, що
дозволяють уникнути відшкодування, створювати фінансові піраміди та
фінансові схеми тощо. Тому формулювання місії страхової організації є
надзвичайно важливим, а управлінські цілі повинні бути їй підпорядковані [7,
c.231].
Необхідно зазначити, що місія компанії АХА страхування не
сформульована належним чином, є незрозумілою та розмитою. Компанія
описує вектор свого розвитку у рамках загального розвитку ринку, візуальний
символ свого подальшого розвитку, але не місію. Натомість місії страхових
компаній Провідна та Альфа Страхування чіткими, зрозумілими та
змістовними. Компанії Оранта та Інго Україна взагалі не визначили місію своєї
діяльності на офіційній сторінці в мережі Інтернет.
Важливим прийомом використання Web-сайту як інструменту марктеингу
є визначення способу придбання товарів або послуг. Необхідно вказати, хто і як
може придбати товар. Це може бути інформація про представників у мережі,
номери телефонів торгових представників, електронні адреси представників,
номери телефонів або факсу для замовлення товару, прямий продаж товару в
мережі [8].
Тому важливою функцією сайту страховика сьогодні є можливість
оформлення договору страхування чи заявки онлайн. Всі без виключення
компанії із досліджуваних надають такі можливості своїм страхувальникам,
проте в залежності від функціоналу сайту, це може бути заявка онлайн, або
повне оформлення страхового договору з можливістю онлайн оплати
страхового платежу.
Слід зазначити, що всі перелічені страхові компанії є відкритими до
спілкування зі страхувальниками. Компанія Інго Україна має підрозділ «Моя
думка», де відвідувачі сайту можуть залишати свої відгуки та побажання, а
Провідна має сторінку з можливістю задати питання фахівцям. Окрім цього
Альфа Страхування пропонує оцінити якість обслуговування у компанії, що
свідчить про те, що компанія цінує думку клієнтів і прагне до вдосконалення
сервісу.
Всі без виключення сайти мають підрозділи з картою регіональної мережі
офісів, що є дуже зручним для страхувальників, проте сайти компаній АХА
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Страхування та Інго Україна є найзручнішими, оскільки мають детальні карти
мережі офісів із розділенням на центри врегулювання та центри продажу
страхових продуктів.
Щодо візуального оформлення сторінок страхових компаній, то слід
зазначити, що логотип традиційно знаходиться у верхньому лівому кутку
одночасно є посиланням на головну сторінку. Всі важливі підрозділи сайту
знаходяться на зручній відстані один від одного і легко ідентифікуються на
сторінці. Також зручним є продубльовані посилання на основні розділи сайту в
нижній частині сторінки. Сторінки всіх страхових компаній мають дружній
інтерфейс та головну сторінку, окрім Оранти, головна сторінка якої виглядає
пусто.
Проаналізувавши офіційні сторінки п’яти найбільших страхових компаній
можна зробити висновок, що найефективнішим з погляду місця значення у
маркетинговій стратегії є сайт страхової компанії АХА Страхування, на якому
зручно представлена карта регіональної мережі, доступні страхові продукти,
онлайн калькулятор страхового платежу. Також сайт компанії дозволяє
придбати страховий поліс онлайн, а не тільки залишити заявку, як у багатьох
інших випадках, та сплатити страховій платіж. Компанія є відкритою до своїх
страхувальників та високо ціную їхню думку.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗІ
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕРЕНАХ
Конкуренція є ключовим чинником, який визначає засади формування
стратегії організації, у тому числі страхової, та основні шляхи її реалізації.
Проблеми конкуренції на галузевих ринках досліджували відомі зарубіжні
та вітчизняні вчені. Формуванню конкурентного середовища на страховому
ринку України присвячені роботи Базилевича В.Д., Дворак М.С., Єрмошенко
А.М., Козьменко О.В., Кравчук Г.В., Бурчевського В.З.
Розвиток страхування, як виду бізнесу свідчить про риночність економіки
нашої країни. Ринкова конкуренція необхідна для всіх сфер економічної
системи, оскільки гарантує, що товари будуть продаватися споживачеві за
ціною, якістю та в тій кількості, що відповідає попиту.
Сучасний стан страхового ринку України свідчить про те, що страхування
в функціонуванні фінансової системи не в повній мірі виконує свою роль.
Наприклад, доля страхових платежів з особистого страхування в Україні
становить 4-5%, в той час коли в Західній Європі та США даний вид послуг
займає близько 60%, в Японії – 80%, в Великобританії 70%. За останнє
десятиліття об’єм послуг на страховому ринку України по зібраним преміям
становить 0,06% світового об’єму та є в 400 раз менший порівняно з США, в 60
раз – з ФРН, в 50 раз – з Францією та в 15 раз – з Росією.
Конкурентоспроможність страхового ринку можна дослідити за
допомогою системи кількісних оцінок та критеріїв, які мають включати
наступні підходи:
- аналіз меж ринку страхових послуг;
- аналіз відкритості ринку страхових послуг;
- дослідження щільності страховиків на страховому ринку;
- дослідження ємкості страхового ринку.
Конкуренція послуг на страховому ринку характеризується високим
рівнем державного регулювання страхової діяльності; відсутністю патентного
захисту нововведень; широким включенням у конкурентну боротьбу інших
небанківських фінансових установ; відносно сталим колом страхових
продуктів; соціально орієнтованою спрямованістю діяльності страхових
компаній; розвитком альтернативних організацій страхування та використання
інших інструментів ризик-менеджменту; взаємодією страхових компаній при
перестрахуванні; відсутністю проблем недоступності каналів збуту; потребою у
значному капіталі, особливо у перестрахуванні, для взяття на страхування
великих та дуже великих ризиків; впливом наслідків глобалізації страхового
ринку тощо [6].
Страхові компанії першими відчувають на собі наслідки фінансової кризи,
тому що залежать від можливостей страхувальників, дійсних та потенційних,
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від спроможності протистояти економічному спаду, від запасу міцності,
набуття якого вимагає діюче законодавство. Відповідно до Закону України
«Про страхування» страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо
захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання
певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або
чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом
сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих
фондів [7].
Якісні
характеристики
страхового
продукту
впливають
на
конкурентоспроможність страхової компанії, але не можуть бути єдиним
критерієм, що забезпечує компанії лідируючі позиції на страховому ринку.
Зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищах страхової компанії
призводять до зміни конкурентних переваг, тому конкурентоспроможність не є
постійною характеристикою, а визначає здатність страхової компанії
протистояти конкурентам у певний проміжок часу.
Якщо розглянути аспект конкуренції і якості страхових послуг, то на
перший план виходить розгляд розміру страхового платежу. Страховий платіж
(страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку страхувальник
зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування. Страхові
тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком
актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових
випадків, а за договорами страхування життя - також з урахуванням величини
інвестиційного доходу, яка має зазначатися у договорі страхування.
Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за
згодою сторін. Актуарними розрахунками можуть займатися особи, які мають
відповідну кваліфікацію, свідоцтво, проте не можна не враховувати присутність
суб’єктивного
фактору,
який
не
може
не
відбиватися
на
конкурентоспроможності даного страхового продукту.
Для страхового ринку конкурентоспроможність розглядається у двох
площинах:
- конкурентоспроможність страхового продукту, яка є сукупністю його
переваг перед іншими страховими продуктами, що роблять страховий продукт
привабливим для клієнтів;
- конкурентоспроможність страхової компанії, яка полягає в її здатності
створювати та реалізовувати конкурентні переваги у вигляді зростання попиту
на її страхові продукти, зниження рівня фінансового та підприємницького
ризиків тощо.
Конкуренція на страховому ринку розглядається як економічний процес,
який полягає у взаємодії, взаємозв’язку та боротьбі діючих на певному сегменті
ринку страхових компаній та направлений на забезпечення кращих
можливостей для реалізації страхових послуг, задоволення потреб клієнтів і
одержання максимального прибутку. Під конкурентоспроможністю страхового
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продукту розуміють ступінь його відповідності на певний момент вимогам
цільових
груп
споживачів
щодо
страхового
захисту;
під
конкурентоспроможністю страхової послуги – ступінь відповідності страхових
продуктів, які входять до її складу, і процесів виконання страхових та інших
операцій, що забезпечують її надання, вимогам цільових груп споживачів у
порівнянні з аналогічними послугами компаній-конкурентів, представлених на
страховому ринку [8].
Системний підхід до процесів визначення й оцінки конкурентоспроможності
страхових компаній обумовлює його розуміння як комплексної порівняльної
характеристики, яка відображає рівень переваги сукупності оціночних
показників діяльності, що визначають успіх компанії на певному сегменті
страхового ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності
показників конкурентів. В основі такої характеристики лежить сукупність
критеріальних ознак та збалансоване поєднання обраних показників економічної
активності, фінансової стійкості, рентабельності, достатності капіталу, соціальних
інтересів та фінансово-інвестиційної діяльності страховиків, яка забезпечує
загальний економічний ефект та фінансовий результат функціонування
страховика [9].
Таким чином, конкурентоспроможність страхових компаній трактується як
наявні можливості для надання таких страхових послуг, яким з боку
потенційних страховиків буде надано пріоритет перед послугами компанійконкурентів, які знайдуть попит і будуть з успіхом реалізовані на страховому
ринку, забезпечуючи таким чином успішне функціонування даної організації у
довгостроковій перспективі
З точки зору управління конкурентоспроможністю страхової компанії,
страховий ринок є полем для конкурентної боротьби за досягнення тих або
інших цілей страховиками, страховими посередниками і, навіть,
страхувальниками. У цілому страховий ринок є складною багатофакторною
динамічною
системою,
що
об’єднує
низку
взаємопов’язаних
і
взаємообумовлених підсистем: страхових продуктів, тарифів, організації
продажів і формування попиту, інфраструктури тощо.
Конкурентоспроможність страхової компанії, у першу чергу, визначається
її платоспроможністю. Ст. 30 Закону України «Про страхування» визначає
умови забезпечення платоспроможності страховиків [7]. Відповідно до діючого
законодавства страховики зобов’язані дотримуватися таких умов забезпечення
платоспроможності:
- наявності сплаченого статутного капіталу та наявності гарантійного
фонду страховика;
- створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових
сум і страхових відшкодувань;
- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
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Страхова компанія є платоспроможною, що забезпечує достатній рівень
конкурентоспроможності, показники відповідають нормативним значенням та
збільшуються протягом аналізованого періоду.
Платоспроможність, ліквідність, ділова активність – основні критерії, за
якими оцінюється схильність компанії до банкрутства.
Платоспроможність страхових компаній контролюється за вимогами
діючого законодавства, проте одночасно страхова компанія має самостійно
протягом періоду функціонування регулювати позитивні та від’ємні фінансові
потоки (страхові платежі та страхові виплати) для акумуляції необхідного
запасу міцності, збереження ділової активності на певному рівні та
рентабельності, як страхової діяльності у цілому, так і окремих страхових
продуктів.
Сьогодні важливим завданням є оцінка причин, форм і тенденцій
глобалізації страхового середовища, що дозволить оптимально сформувати
напрями розвитку страхового ринку в Україні. Глибокий аналіз порівняльних
переваг, що мають чи можуть мати вітчизняні страхові компанії, дозволить
визначити центри необхідної концентрації зусиль, як страховика, так і держави.
Адже великі зусилля потрібні для доведення національних страхових продуктів
до рівня вимог страхового ринку. Саме підвищення міжнародної
конкурентоспроможності вітчизняних страхових компаній є однією з головних
передумов ефективного функціонування національного страхового ринку.
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ПІДВАЛИНИ СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТІВ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
Динамічна перевага фінансового сектора над реальним виробництвом у
2009 році була однією з причин глобальної фінансово-економічної кризи, яка
охопила весь цивілізований світ. Наслідки фінансиалізації економіки змусили
уряди країн активно застосовувати механізми консолідації національних
бюджетів, тобто скорочувати видатки та збільшувати податкові надходження.
Але незважаючи на негативні обставини глобальної економіки варто
пам’ятати про необхідність економічного росту, що по суті не є самоціллю, а
виступає в ролі інструменту реалізації інших соціально важливих завдань.
Метою сталого розвитку є подолання бідності та виснажливої праці, при цьому
формуються резерви для підтримки охорони здоров’я, освіти та інших цілей
розвитку, які, зокрема, зафіксовані у Декларації тисячоліття [2].
Для забезпечення стійкості зріла економіка опирається на міцні
інституційні основи, які визначають права власності, змушують виконувати
контракти, розповсюджують ціни і скорочують інформаційний розрив між
покупцями та продавцями [1].
Країни що розвиваються частіше за все не мають цих ринкових і
регулятивних інститутів. Таким чином важливим елементом розвитку і є
формування інституційно-потенціальних можливостей [4].
Україна не стоїть осторонь цих процесів. Зменшення фінансових ресурсів
призвело
до
згортання
інвестиційної
діяльності
та
зниження
кредитоспроможності держави. Такі явища дуже негативно впливають на темпи
економічного та соціального розвитку.
Світовий досвід дає ефективні приклади подолання подібних ситуацій за
рахунок інтенсифікації механізмів публічно-приватного партнерства (ППП), що
дозволяють реалізовувати масштабні інфраструктурні, медичні, освітньонаукові, енергетичні та телекомунікаційні проекти. Зокрема, вони, як правило,
мають високу соціальну важливість із одночасною мінімізацією інвестиційних
ризиків для держави та не суперечать завданням консолідації національного
бюджету. З початку 21 століття такі механізми активно розповсюджуються в
світі за підтримкою міжнародних фінансових організацій.
Таким чином першочерговим завданням для національної господарчої
системи є формування інституційних засад функціонування усіх секторів
економіки для підтримки проектів ППП [3].
Однак на сьогоднішній день в Україні цей механізм діє не системно та має
епізодичний характер. Багаточисленні спроби в рамках стратегічних програм
щодо визначення державно-приватного партнерства (ДПП) (менш прогресивної
форми ППП) в якості ключового механізму розвитку інфраструктури
національної економіки, підвищення стандартів життя населення за рахунок
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більш якісних суспільних послуг, поліпшення бізнес-клімату та інвестиційного
середовища, свідчать про необхідність залучення до розробки практичних
механізмів ДПП сучасної науково-теоретичної та методичної бази в контексті
світової знаннєвої економіки.
Використовуючи інституціональний підхід до розвитку та функціонування
ефективного державного регулювання, очевидно, що для реалізації ППП в
Україні, необхідно впроваджувати кращу практику нормативних підвалин
цього механізму взаємодії держави, бізнесу та громадянського суспільства.
Створення інститутів розвитку ППП в контексті використання антикризових
важелів управління, ─ також має стратегічне значення для забезпечення сталого
розвитку економіки і на мою думку є актуальною темою для наукового
дослідження.
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ВПЛИВ РЕНТООРІЄНТОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Загострення глобальних проблем та посилення нестійкості світового
господарського розвитку активізували процеси державного регулювання
рентних відносин у національних економіках. Ці проблеми є особливо
актуальними для посткомуністичних країн, інституційне середовище яких
знаходиться в стані глибокої якісної трансформації, що супроводжується
активізацією рентоорієнтованої поведінки економічних суб’єктів, спрямованої
на перерозподіл стандартних і спеціалізованих активів та розширення сфери їх
ірраціонального привласнення.
Як відомо, поглиблене дослідження шляхів і механізмів «пошуку ренти» в
ринковій економіці було започатковане представниками теорії суспільного
вибору (public choice theory) у 60-ті роки XX століття. Як специфічне явище,
рентоорієнтована поведінка вперше була проаналізована в 1967 р. одним із
засновників нової політичної економії, американським економістом Г.
Таллоком у статті, присвяченій дослідженню монопольних ринків [5].
Англійський термін «rent seeking» (пошук ренти) був запроваджений у
науковий вжиток в 1974 р. американською дослідницею Е. Крюгер [3].
На думку сучасних дослідників, «пошук ренти» характеризує поведінку
економічних агентів в умовах інституційної трансформації, коли індивідуальні
зусилля, спрямовані на максимізацію цінності, породжують втрати суспільства,
а не вигоди для нього. При цьому береться до уваги дуалізм рентоорієнтованої
поведінки економічних суб’єктів у сучасних ринкових економіках, пов’язаний з
розмежуванням ефективних (інтелектуальної, інноваційно-технологічної) та
неефективних (статусно-адміністративної, політичної) рент [2, с.10].
У зв’язку з цим слід зазначити, що контрпродуктивна рентоорієнтована
поведінка суб’єктів господарювання притаманна усім соціально-економічним
системам. Однак, найбільш яскраво вона виявляється в посткомуністичних
економіках, що характеризуються нерозвиненістю цивілізованого ринкового
середовища. Основними чинниками переважання пошуку неефективних рент у
цих країнах є їх генетична спадщина (стійкі неформальні інституції, стереотипи
поведінки, психологія та економічна культура командно-адміністративної
системи господарювання) та інституційна нестабільність, пов’язана із
суперечливою взаємодією соціально-економічних рутин та інновацій.
Наслідком формування в цих країнах так званої «рентної економіки» є
непродуктивне витрачання ресурсів з метою зміни структури прав власності на
користь зацікавлених груп, збільшення трансакційних витрат легітимізації
(реєстрації, ліцензування, сертифікації, стандартизації) та індивідуалізації
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підприємницької діяльності, деградація інноваційного та трудового
потенціалів, відволікання ресурсів з господарського обороту та їх
непродуктивне використання на хабарі, підкуп та лобіювання, що призводить
до зниження глобальної конкурентоспроможності національної економіки.
Важливо зауважити, що контрпродуктивна рентоорієнтована діяльність
економічних агентів, повязана з використанням адміністративних (владних)
ресурсів,
монополізацією
та
приватизацією
посадових
функцій,
запровадженням різного роду бар’єрів та обмежень на трансакції згубно
впливає на конкурентоспроможність економіки України. За даними рейтингу
глобальної конкурентоспроможності експертів СЕФ 2013-2014 рр. наша країна
втратила 11 позицій, перемістившись з 73 на 84 серед 148 країн [4].
Симптоматично, що визначальний вплив на динаміку цього показника
справили такі чинники, як надмірна бюрократизація економіки, низька довіра
до політиків, незадовільна робота правоохоронних органів та судів, порушення
матеріальних та інтелектуальних прав власності, значні обсяги корупції та
хабарництва тощо ( рис. 1).

Рисунок 1. Рейтинги України за окремими складовими індексу
конкурентоспроможності СЕФ у 2013-2014 рр.
Розроблено автором за даними [4].

Йдеться про те, що в системі рентних відносин України домінує
контрпродуктивна рентоорієнтована поведінка, повязана з існуванням та
використанням державними і муніципальними службовцями особливого виду
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ресурсу, сформованого шляхом монополізації владних повноважень за умови
невизначеності та нестійкості інституційного середовища.
За цих обставин важливим чинником підвищення глобальної
конкурентоспроможності національної економіки о реалізація комплексу
заходів, пов’язаних з інституціоналізацією рентних відносин, а саме:
- ліквідація надмірної дебюрократизації економіки, посилення контролю
за дотриманням законодавства, запобігання злиттю політичних та бізнесінтересів;
- розмежування функцій державного управління та надання суспільних
послуг у діяльності органів виконавчої влади;
- забезпечення чіткої специфікації прав власності, зниження ступеня
персоніфікованості контрактних відносин, забезпечення однакових «правил
гри» для всіх учасників ринку, безвідносно до місця їхньої реєстрації та сфери
діяльності;
- посилення захисту прав інтелектуальної власності, гармонізація
законодавства у цій сфері з антимонопольним законодавством [1, с. 7-8];
- розробка спрощених і «прозорих» процедур виконання чиновниками
адміністративних функцій, запровадження дієвої системи контролю за їхньою
діяльністю, забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння;
- формування активного громадянського суспільства та утвердження
незалежної і ефективної системи правосуддя.
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ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Конкурентоспроможність національної економіки проявляється у багатьох
вимірах, одним з яких є якість інституційного середовища, що значною мірою
детермінує розвиток господарських систем, породжуючи значні відмінності у
їхньому функціонуванні. Неефективність сформованої в Україні інституційної
системи є основним гальмом її подальшої модернізації. За цих обставин
дослідження інституційних чинників підвищення конкурентоспроможності
національної економіки є актуальним як у теоретичному, так і в практичному
плані.
Проблемам інституційної складової конкурентоспроможності економіки
присвячені праці іноземних вчених Т. Еггертсона, Д. Норта, М. Портера, Дж.
Стігліца, а також українських та російських економістів Г. Азоєва, Л. Антонюк,
В. Базилевича, В. Геєця, Н. Гражевської, М. Делягіна, П. Єщенка, Я. Жаліла, П.
Зав’ялова, Б. Кваснюка, Т. Носової, Р. Фатхутдінова, А. Філіпенка, Г. Филюк,
А. Юданова та ін. Проте, актуалізація проблеми виявлення стратегічних
пріоритетів підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки
в умовах пролонгації кризових явищ та процесів потребує подальших наукових
досліджень у цій сфері.
У економічній літературі відсутнє однозначне розуміння сутності
конкурентоспроможності національної економіки. Сучасні дослідники
трактують її як «потенціал формування конкурентних переваг на основі
продукування та абсорбції інновацій та переміщення домінанти розвитку
систем управління конкурентоспроможністю в середовищі креативних мереж»
[2, с.16]; «здатність економічної системи забезпечувати соціально-економічну
оптимальність за рахунок певного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів» [3,
с.13]; «конфігурацію інститутів, політик, і факторів, що визначають рівень
продуктивності праці країни» [6].
На нашу думку, конкурентоспроможність національної економіки можна
визначити як її спроможність забезпечувати стійкість до внутрішніх та
зовнішніх потрясінь, здатність підтримувати високий рівень добробуту й
динамічного розвитку шляхом ефективного виробництва товарів і послуг за
умов гарантування екологічної безпеки їх використання та споживання.
Оцінювання впливу інституційної ефективності національної економіки на
її конкурентоспроможність знайшло відображення у значній кількості
міжнародних
рейтингів.
Так,
на
основі
індексів
глобальної
конкурентоспроможності, які з 2004 р. щорічно публікуються WEF (World
Economic Forum) здійснюється порівняння конкурентоспроможності 148 країн
світу за такими 12 складовими: інституції, інфраструктура, макроекономічна
стабільність, охорона здоров’я та початкова освіта, вища освіта та професійна
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підготовка, ефективність ринку товарів, ефективність ринку праці, рівень
розвитку фінансового ринку, технологічна готовність, розмір ринку, рівень
розвитку бізнесу, інновації. Для порівняння різних за рівнем розвитку країн
індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК) обчислюється на основі
концепції стадій економічного розвитку, тобто важливість кожної із зазначених
12 складових залежить від стадії розвитку економіки окремо взятої країни [6].
Аналізуючи позиції України за ІГК, можемо говорити про те, що динаміка
рейтингу нашої країни залишається невтішною, адже за останній рік у рейтингу
за цим показником Україна втратила 11 позицій – опустившись з 73 на 84 місце
та отримавши показник ІГК 4.05 бали з 7 можливих. Аналіз засвідчує, що
падіння рейтингу України у першу чергу пов’язане з негативним впливом
інституційних чинників, а саме: надмірною бюрократизацією економіки,
корупцією, неефективною податковою політикою, що стримує розвиток малого
і середнього бізнесу та залучення інвестицій, низьким рівнем довіри до
політиків, роботи правоохоронних органів та незалежності судів, відсутністю
належного захисту матеріальних та інтелектуальних прав власності (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка рейтингу України за індексом глобальної
конкурентоспроможності СЕФ та субіндексом «якості інституцій», 2000-2013
рр.
Джерело: розроблено автором на основі [6]

Щодо рейтингу України за ІГК у 2013-2014 рр., то за його базовими
субіндексами наша країна посідає такі місця: за субіндексом розвитку
макроекономічного середовища – 90 місце, субіндексом економічного розвитку
– 65. Водночас за субіндексом інституційного розвитку Україна посідає 132
місце із 148 аналізованих країн. Для порівняння: нижче за Україну у рейтингу
за цим субіндексом розташувалися такі держави, як Чад, Бурунді, Ємен, СьєраЛеоне, Буркіна-Фасо тощо.
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Деталізуючи субіндекс «Якість інституцій» (137 місце у 2013 р.), можна
говорити про суттєве погіршення ефективності корпоративного управління (115
місце), стрімке послаблення захисту інтересів акціонерів та інвесторів (139
місце). За наслідками 2013 р. відзначається також низький рівень реального
захисту прав власності (135 місце). Також значно погіршилася ситуація в
Україні із забезпеченням незалежності судових органів влади (129 місце),
прозорістю політики держорганів (123 місце), ефективністю правової системи у
врегулюванні суперечок (138 місце), ефективністю корпоративного управління
(118 місце) [6]. Таким чином, відсутність гарантій прав власності та механізмів
їхнього забезпечення, ненадійність судової системи через відкладання
системної адміністративної реформи – все це, а також – низка інших факторів
зумовлюють надзвичайно низьку позицію України в ІГК за субіндексом «Якість
інституцій».
Разом з тим, прямої залежності динаміки індексу ІГК України від
субіндексу «Якість інституцій» немає, що може бути пояснено
«компенсаторним впливом» інших субіндексів. Водночас порівняння динаміки
цих двох величин (загального рейтингу за ІГК та рейтингу за субіндексом
«якість інституцій») дозволяє простежити значний «розрив» між загальним
показником та одним із його складників (рис.1). На думку сучасних
дослідників, причиною критичної ситуації в інституційному забезпеченні
конкурентоспроможності національної економіки є наявність «деструктивного
інституційного середовища, що зумовило перехід економіки до своєрідної
інституційної пастки» [1], що проявляється у нерозвиненості громадянського
суспільства, несистемному та суперечливому законодавстві, пануванні
бюрократичної олігархії тощо.
Досвід країн, які за рівнем зростання показника конкурентоспроможності в
різні часи вийшли на чільні позиції в світі (Сінгапур, Фінляндія, та ж
Швейцарія) вказує на те, що саме активізація державної політики щодо
покращення інституційного середовища є рушійною силою даного процесу.
Таким чином, стратегічним напрямом підвищення конкурентоспроможності
української економіки є покращення її інституційного середовища, а саме:
суттєве зменшення рівня корупції, обмеження обсягів тіньової економіки та
покращення правового поля для діяльності українського малого та середнього
бізнесу; запровадження ефективних прав власності на винаходи, відкриття та
інші продукти інтелектуальної діяльності; підтримання справедливої ринкової
конкуренції;
створення
селективних
стимулів
для
інноваційного
підприємництва; максимально можливе усунення обмежень на трансфер
технологій та інтелектуального капіталу; формування стимулів і правил
ефективного розпорядження ресурсами в суспільному секторі економіки. При
цьому основні макроекономічні регулятори (податки, процентні ставки,
держзамовлення та ін.) повинні виступати в якості додаткових правил, що
підтримують інституційні основи конкурентоспроможності української
економіки.
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ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
Ринок електронної комерції в Україні – один із найбільш динамічніших та
інноваційно спрямованих. Сприяє розвитку ринку електронних послуг, перш за
все, популяризація інформаційно-комунікативних технологій та поширенню
інтернету. З боку держави поступово формується інституційне забезпечення
нормативної бази. Проте ринок електронної комерції розвивається з допомогою
ринкових механізмів та не в повній мірі регулюється нормативними
документами. Тому актуальним є дослідження стану розвитку ринку
електронної комерції в Україні та розробка рекомендацій щодо інституційного
забезпечення його функціонування.
Ринок інформаційних послуг досліджувався у працях багатьох вітчизняних
учених: Н. Апатової, І. Балабанова, В. Гейця, В. Глушкова, Т. Затонацької,
Ю. Канигіна,
Ю. Лисенка,
А. Маслова,
В. Міщенка,
В. Плескач,
Л. Пономаренка, О. Чубукової, А. Чухна, О. Юрасова та інших.
Метою роботи є дослідження основних аспектів формування ринку
електронної комерції та розробка рекомендацій для підвищення
конкурентоспроможності суб’єктів даного сектору економіки в Україні.
В Україні правове регулювання діяльності у сфері високих технологій
почало формуватися у 1998 р. з прийняттям Верховною Радою України Закону
України «Про Національну програму інформатизації». Тоді ж була схвалена
Концепція Національної програми інформатизації та прийнято Закон України
«Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 1998–
2000 роки».
Наступним кроком став Указ Президента України № 928 від 31 липня
2000 р. «Про заходи по розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпеченню широкого доступу до цієї
мережі в Україні». Постановою Національного банку України від 10 червня
1999 р. № 280 затверджено Правила організації захисту електронних
банківських документів, що оперують поняттям «електронні банківські
документи», не розкриваючи його.
22 травня 2003 року Верховною Радою України прийнято Закон України
«Про електронні документи та електронний документообіг», який визначає
поняття електронного документа та електронного документообігу, закріплює
світові тенденції щодо визнання юридичної сили електронного документа,
вказує на права та обов’язки суб’єктів електронного документообігу, їх
відповідальність і т. ін. У Законі дотриманий функціонально-еквівалентний
підхід до розуміння електронного документа, запропонований Типовим
законом ЮНСІТРАЛ «Про електронну комерцію». Функціональноеквівалентний підхід ґрунтується на дослідженні цілей та функцій традиційних
вимог до складання документів на папері для того, щоб визначити, як дані цілі
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та функції можуть бути досягнуті або виконані за допомогою методів, що
використовуються за електронної передачі даних. Тоді ж був прийнятий і Закон
України «Про електронний цифровий підпис» [1].
Поняття «електронна комерція» розгядалося багатьма вченими з позиції
різних економічних напрямів. Зокрема, Плескач В. Л. та Затонацька Т. Г.
визначають електронну комерцію як форму торгівлі товарами та послугами за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що включає всі
фінансові та торгові трансакції, які проводяться за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій, та бізнес-процеси, пов’язані з проведенням таких
трансакцій [2, с. 16]. Згідно позиції Л. Новомлинського, електронна комерція
являє собою будь-який процес, який ділова організація здійснює посередництвом
мережі зв’язаних між собою комп’ютерів. На думку А. Суммера та Дж. Дункана,
електронна комерція – це будь-яка форма бізнес-процесу, в якому взаємодія між
суб’єктами відбувається електронним шляхом з використанням Інтернеттехнологій [3, с. 17].
Отже, виходячи із приведених визначень, можна зробити висновок, що
ядром електронної комерції є інформаційно-комунікативні технології та
відносини, що склалися на певному ринку під впливом держави та глобальних
змін.
Аналізуючи стан розвитку інтернет-технологій в Україні, варто зазначити,
що чисельність інтернет-користувачів в Україні, згідно дослідженням компанії
Gemius [4], склала близько 16 млн. осіб (користувачі віком 14 років і більше).
Порівняно з 2012 роком, чисельність інтернет користувачів збільшилась на 11%.
У 2014 році очікується ріст чисельності користувачів інетрнету до до рівня 17,5
млн. осіб, тобто ще на 9% (Рис.1).

Рис. 1. Чисельність інтернет-користувачів в Україні, млн. осіб*
*Розроблено автором на основі [4]

Залежно від місця проживання прослідковуються наступні тенденції у
фунціонуванні української інтернет-аудиторії (2013 рік порівняно з 2012):
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− чисельність інтернет-користувачів, що проживають у сільській
місцевості, зросла на 2,2 п.п.;
− чисельність інтернет-користувачів у містах з населенням до 100 тис. осіб
збільшилась на 1,8 п.п.;
− ріст інтернет аудиторії у містах з чисельністю 101-500 тис.осіб склав 0,2
п.п.;
− у містах з населенням понад 500 тис. осіб кількість інтернеткористувачів на 4,2 п.п. нижче у порівнянні з 2012 роком;
− загалом чисельність інтернет-користувачів в Україні збільшується перш
за все за рахунок росту кількості інтернет-користувачів у селах та невеликих
містах.
Досліджуючи інтернет-аудиторію України за соціо-демографічним
профілем, варто відзначити наступні тенденції:
- співвідношення чоловіків та жінок – 1:1;
- 40% користувачів інтернету мають вищу освіту, а 26% - середню
спеціальну;
- за родом занять: 25% користувачів – спеціалісти, 21% - студенти, 11% робочі, 7% - топ-менеджери;
Варто зазначити, що е-комерція охоплює 57% інтернет-аудиторії України
або близько 9,3 млн. осіб (рис.2).

Рис.2. Топ-5 секторів за рівнем охоплення інтернет-аудиторії в Україні*
*Розроблено автором на основі [4]

Якщо ж розглядати розвиток ринку е-комерції через призму розвитку
регіону Східної Європи, то Україна займає друге місце (поступаючись Росії) за
показником середнього обсягу витрат на одного покупця [5, с. 16]. Витрати на
ринку е-комерції на одного покупця у 2012 році склали 510 євро. Також варто
відзначити натупні тенденції розвитку ринку е-комерції:
- 2,47 млн. осіб здійснюють покупки через мережу Інтернет;
- обсяг ринку електронної комерції склав 0,9% загального обсягу ВВП
країни;
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- співвідношення покупок товарів та послуг – 1:1 [5, с. 49].
За даними Gfk Ukraine, у 2013 році українські онлайн-покупці стали значно
активніше купувати через інтернет всі категорії товарів (порівняно до 2012 року
показники зросли на 6-18 п.п.) [6].
В Україні працює понад 8 тис. інтернет - магазинів. Крім того, за перше
півріччя 2013 року в Україні зареєстровано 1508 підприємств, які відзначили
роздрібну торгівлю через Інтернет основним видом своєї діяльності.
Лідери ринку - це магазини, що спеціалізуються на продажу побутової
техніки і електроніки, хоча більшість з них намагається диверсифікувати
асортимент продукції [7]. Лідерами на ринку електронної комерції Ураїни за
обсягом продажів є наступні інтернет-магазини: rozetka.ua, allo.ua, fotos.ua,
mobilluck.ua, fotomag.ua.
Оскільки ринок електронної комерції в Україні розвивається дуже
динамічно, актуальним є запровадження механізмів його регулювання.
Загалом, в Україні діють нормативно-правові акти, які регулюють певні
області функціонування ринку електронної комерції, проте немає закону,
спрямованого на регулювання даного ринку в цілому.
Правове середовище для розвитку електронної комерції в Україні на
сьогодні до кінця не опрацьоване. Діють нормативні акти, які регулюють
загалом торгівлю, але вони не враховують специфіки сучасних умов, зокрема
розвитку електронної торгівлі. Відсутність законодавчої бази гальмує розвиток
ринку електронної комерції та знижує його привабливість для інвесторів [8].
Законопроект «Про електронну комерцію» не передбачає різких змін в
правилах, проте узаконить нині сформовану практику функціонування даного
ринку в Україні. Передбачається, що власники магазинів зобов‘язані будуть
публікувати усі свої реквізити, електронний договір буде прирівняно до
паперового, спроститься процедура вирішення спорів між продавцем та
покупцем.
Основними перевагами введення в дію даного законопроекту є наступні
положення:
1. Електронна форма документа зрівняна з паперовою. Електронні
документи будуть зобов’язані приймати у суді нарівні з письмовими.
2. Введені нові визначення: електронна комерція, електронний товар,
електронне комерційне повідомлення, електронна торгівля та ін..
3. Розподіл
відповідальності
сторін
електронної
комерції
та
постачальників проміжних послуг (провайдери, реєстратори).
4. Зменшення паперового документообороту.
5. Легалізація правил користування сайтом.
6. Зрівнняння у правах. Законом закріплюються не тільки обов’язки
продавця, але і покупця на ринку електронної комерції.
Таким чином, прийняття законопроекту дозволить узгодити основні
аспекти функціонування ринку електронної комерції та визначити правові
механізми регулювання ринку.
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Незважаючи на наявність регулюючих документів, проблемою є
відсутність механізмів формування ринку електронної комерції в Україні. Хоча
темпи розвитку інформаційних технологій в Україні через соціальноекономічні проблеми ще відстають від США і країн Західної Європи,
відбувається поступова інтеграція до світового інформаційного простору. В
Україні не розроблені ефективні інструменти регулювання та стимулювання
ринку електронної комерції, тобто, відсутнє виокремлення даного ринку в
нормативно-правових
актах.
Враховуючи
необхідність
підвищення
конкурентоспроможності українського сектора електронної комерції на
світовому ринку, актуальним є розробка та вдосконалення інституційного
забезпечення даного сектора економіки.
Для розвитку е-комерції в Україні необхідно:
1. Забезпечити відповідну нормативно-правову базу (затвердити
Інформаційний кодекс України, Закон України «Про електронну комерцію»)
2. Створити національну інформаційну інфраструктуру.
3. Запровадити е-урядування з е-послугами.
4. Забезпечити фінансування державних проектів Національної програми
інформатизації.
5. Фінансувати науково-дослідні розробки щодо поширення систем
електронної комерції.
6. Узгодити державно-громадської взаємодії у сфері електронної комерції.
7. Організувати публічні дебати рейтингу України в світовій е-комерції.
8. Розробити Національний план дій з регулярного ознайомлення та
впровадження систем е-комерції різних типів.
Закріплення основ державного регулювання електронної комерції у
законодавстві України, подальший розвиток правового регулювання
електронної комерції в спеціальних законах, внесення відповідних змін до
чинного законодавства щодо електронного обміну даними, укладання угод в
електронній формі, – це питання, які потребують подальшого вирішення. Адже
створення режиму найбільшого правового сприяння для розвитку електронної
комерції в Україні – фундамент для успішної конкуренції українських суб’єктів
на світовому ринку.
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Нестеренко Н.В. Роль податкового менеджменту у забезпечені фінансової стійкості суб’єктів господарювання

РОЛЬ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ЗАБЕЗБЕЧЕННІ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В конкурентному ринку, передумовою економічного розвитку суб’єктів
господарювання виступає його фінансова стійкість. Під фінансовою стійкістю
підприємств розуміють їх спроможність підтримувати достатній рівень ділової
активності, ефективності бізнесу, гарантуючи при цьому платоспроможність та
конкурентоспроможність, підвищуючи інвестиційну привабливість.
Управління фінансовою стійкістю підприємства є одним із найбільш
значимих функціональних напрямів системи фінансового менеджменту, який
досить тісно пов’язаний з іншими системами управління. Безперечно,
управління фінансовою стійкістю підприємства органічно входить до системи
управління доходами та витратами, рухом активів, капіталу та грошових
потоків, управління структурою капіталу та іншими аспектами його діяльності
[1].
Велике значення у забезпеченні фінансової стійкості господарюючих
суб’єктів займає саме податковий менеджмент, як складова управлінської
діяльності підприємства.
Корпоративний податковий менеджмент – це складова фінансового
менеджменту, що передбачає розробку управлінських рішень, спрямованих на
формування і підвищення ефективності фінансового потенціалу підприємства,
регулювання його взаємовідносин із державою в процесі перерозподілу доходів
і наповнення держбюджету. Корпоративний податковий менеджмент не
зводиться до абсолютної мінімізації податкових платежів, а передбачає вибір
найбільш ефективного варіанту їх сплати при альтернативних напрямках
господарської діяльності [2].
Податкові платежі складають велику частку у фінансових потоках
організацій. Найчастіше від кваліфікованого, професійного рішення,
прийнятого з урахуванням податкових наслідків, залежить доля бізнесу, його
зростання та розвиток. Все частіше на підприємствах проводиться попередній
розрахунок податкових платежів перед підписанням тієї чи іншої угоди. Це
виступає результатом нестабільного податкового законодавства та завищених
ставок оподаткування. Податкове законодавство України складається з
Конституції України, Податкового Кодексу України, Митного кодексу України,
чинних міжнародних договорів, нормативно-правових актів, рішень Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань
місцевих податків та зборів [3].
Процеси, що забезпечують функціонування корпоративного податкового
менеджменту складаються з аналізу зовнішнього податкового середовища,
розробки податкової стратегії підприємства (податкове прогнозування),
податкового планування, податкового моніторингу господарських операцій,
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податкового обліку, контролю за виконанням рішень у сфері податкового
управління, організаціі взаємодії із внутрішніми структурами і зовнішніми
суб´єктами, оцінки результатів податкового менеджменту [4].
Можна сказати, що організація корпоративного податкового менеджменту
являє собою сукупність організаційних форм і методів податкового планування,
податкової оптимізації і податкового контролю. Для організації управління
податковими потоками на підприємствах використовується організаційна
структура фінансового менеджменту.
Процеси податкового планування і регулювання на підприємстві дуже
тісно пов'язані між собою. Тому основні методичні напрямки розглядаються як
податкова оптимізація шляхом податкового бюджетування.
Податкове бюджетування є підсумковою частиною корпоративного
податкового планування, регулювання та контролю, а також комбінованим
способом оптимізації податкових потоків суб’єктом господарювання.
Податкове бюджетування базується на виборі оптимальних рішень у сфері
податкових доходів і витрат з метою отримання максимального податкового
прибутку з подальшим ухваленням рішень щодо його ефективного вкладення
(використання). Кінцевою метою податкового бюджетування є забезпечення
довгострокової
фінансової
стабільності
підприємства.
Результати
корпоративного податкового бюджетування повинні відображатися в
податковому бюджеті, який розробляється підприємством [5].
Організація і реалізація корпоративного податкового менеджменту
створює можливість вирішення суб'єктами господарювання ряду проблем, які
не завжди вдається вирішити в рамках інших видів менеджменту. Перш за все –
це отримати додатковий фінансовий інструментарій, більш точніше вирахувати
зміни зовнішнього середовища, забезпечити раціональний розподіл і
використання різних видів ресурсів господарюючого суб'єкта, підвищити при
мінімальних витратах фінансову стійкість і вартість підприємства.
Важливим критерієм вирішення питання про необхідність організації
господарюючим суб'єктом корпоративного податкового менеджменту є рівень
податкового тягаря. Оптимальний податковий тягар передбачає зведення до
мінімуму впливу чинника монополії в процесі формування ціни послуг
держави, створює умови для органічного поєднання інтересів всіх суб’єктів
податкових відносин, зростання доходів держави і платників податків на основі
загального економічного зростання. Оптимальний рівень податкового тягаря –
це такий його рівноважний рівень, при якому платники податків відносно
безболісно для своїх фінансів погоджуються сплачувати встановлені податки
відповідно до елементів оподаткування (податкових ставок, об’єктів, баз),
отримуючи адекватну кількість і якість суспільних благ [5].
На сьогодні корпоративний податковий менеджмент потребує
систематизації його теоретичних та організаційних засад для забезпечення
фінансової стійкості підприємств. Але, незважаючи на це, він все частіше
входить в структуру господарської діяльності підприємств України, як один із
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способів управління фінансовими потоками. Адже зменшення податкових
виплат у результаті їх оптимізації та планування призводить до збільшення
прибутку підприємства, що відповідає інтересам власників, керівників та
працівників. Однак, ця залежність не завжди набуває позитивного характеру.
Скорочення одних податків може привести до збільшення інших, а також до
податкових санкцій. Тому найбільш ефективним способом збільшення
прибутковості є саме мінімізація податкового тягаря на базі зростання
виробництва, продажу, тобто побудови ефективної системи управління
підприємством і прийняття рішень таким чином, щоб оптимальною була вся
структура менеджменту.
Таким чином, кажучи про корпоративний податковий менеджмент, мова
повинна йти не про тактику мінімізації податкових платежів, а про стратегію
оптимального управління податковими потоками і підприємством в цілому для
забезпечення його фінансової стійкості.
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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЇ
КОМПАНІЇ
Для забезпечення ефективності інвестиційної діяльності страхової
компанії необхідно мати відповідну методичну основу оптимізації формування
інвестиційного портфеля, що враховує всі особливості страхової та
інвестиційної діяльності даних організацій. Це обумовлює формування
об'єктивних та обґрунтованих критеріїв оптимізації інвестиційного портфеля,
сформованого в рамках інвестиційної політики страхових організацій.
Проблеми інвестиційної діяльності та формування інвестиційного
портфеля страховими компаніями висвітлені в роботах таких зарубіжних та
вітчизняних учених, як А. Василенко, Н. Нікуліна, А. Супрун, Н. Ткаченко,
В. Янов та ін.
Відповідно до розробленої інвестиційної стратегії страховики повинні
спрямувати свою інвестиційну діяльність на формування збалансованого
інвестиційного портфеля, який є сукупністю об'єктів реального і фінансового
інвестування.
Інвестиційний портфель - це сукупність різних інвестиційних цінностей,
які виступають інструментом досягнення конкретної інвестиційної мети.
Інвестиційний портфель, з одного боку, це цілісний об'єкт управління, а з
іншого він включає декілька відносно самостійних портфелів, що відрізняються
за видами об'єктів інвестування та за методами управління ними:
- портфель інвестицій у цінні папери (державні та корпоративні);
- портфель інших фінансових інвестицій (банківські депозити, депозитні
сертифікати тощо);
- портфель реальних інвестиційних проектів та ін. [1, c. 17].
Визначають три основні цiлі формування iнвестиційного портфеля
страховими компанiями: збереження коштів, їх висока ліквіднiсть та
прибутковiсть. Перші дві мети забезпечуються вимогами держави щодо
диверсифікації активів страхових організацій. Інвестиційна політика самої
страхової компанії забезпечує досягнення третьої мети. При цьому необхідно
відзначити, що держава висуває обмеження до страховика лише щодо
розміщення залучених коштів, а процес інвестування власних ресурсів
законодавчо не регулюється. Головною метою фінансового менеджера при
формуванні інвестиційного портфеля є досягнення оптимального поєднання
між ризиком і прибутковістю для страховика [2, c. 60].
Виділяють наступні завдання управління інвестиційним портфелем
страхової компанії :
- забезпечення високих темпів економічного розвитку страхової компанії
за рахунок ефективної інвестиційної діяльності;
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- забезпечення максимального прибутку на вкладений капітал. При
наявності кількох інвестиційних інструментів вибирається найбільш
прибутковий з них, який забезпечує прийнятний рівень ризику;
- забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків страховика. При
несприятливих умовах на фінансовому ринку вони можуть викликати не тільки
втрату інвестиційного доходу, а й призвести до негативних наслідків у
здійсненні страхової діяльності. Це пояснюється тим, що більша частина
інвестованого капіталу страхової компанії це залучений капітал, який
сформований за рахунок страхових резервів;
- забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страхової
компанії в процесі здійснення інвестиційної діяльності [3, c. 270].
Інвестиційна діяльність пов'язана з виведенням фінансових ресурсів з
обороту страхової компанії, що може призвести до зниження
платоспроможності страховика за поточними страховими виплатами. Більшість
інвестиційних вкладень в страховій компанії здійснюється за рахунок
залучених коштів, тому фінансовий менеджер страхової компанії повинен
заздалегідь прогнозувати, який вплив вони матимуть на фінансову стійкість і
платоспроможність організації.
Таким чином, основне завдання управління інвестиційним портфелем
страхової компанії зводиться до оптимального розподілу інвестиційних
ресурсів.
Інвестиційний портфель страхової компанії має такі характерні
особливості:
- висока ліквідність портфеля, що пов'язана з характером залучених
фінансових ресурсів та вимогами держави щодо коефіцієнта ліквідності активів
страхових компаній;
- низький рівень ризику, оскільки є чітко визначені обмеження щодо
напрямів розміщення фінансових ресурсів страховика;
- формування портфеля як за рахунок залучених, так і за рахунок власних
коштів, що дозволяє контролювати рівень прибутковості інвестиційного
портфеля страхової організації;
- середньо -і довгостроковий характер вкладень [4, c. 14].
Отже, інвестиційний потенціал характеризує можливості окремої страхової
компанії стабільно і гарантовано формувати інвестиційний портфель. Якщо
обсяги страхових виплат збільшуються більшою мірою, ніж зростає обсяг
страхових резервів і власного капіталу, то може скластися ситуація, коли при
збільшенні номінального інвестиційного потенціалу страхової компанії, її
реальний інвестиційний потенціал зменшується.
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ НА РОЗВИТОК
БАНКІВСЬКОГО СТРАХУВАННЯ
Важливим елементом розвитку, як фінансового ринку, так і економіки
країни в цілому, є правильний вибір державою фінансової політики. Від того,
який вид політики буде обрано органами влади, залежатиме і розвиток
співпраці між страховим та банківським секторами економіки. Можна
визначити два основні види фінансової політики: політика фінансової
лібералізації та політика фінансового тиску. Ці види фінансової політики є
кардинально протилежними за діями органів влади і, відповідно, різняться
результати в економіці від їх впровадження.
Політика фінансової лібералізації визначається зарубіжними вченими як
зняття обмежень з діяльності фінансових посередників та фінансових ринків,
що підвищує ефективність їх діяльності, призводить до зростання обсягів
кредитування та інвестування і позитивно впливає на економіку країни в
цілому. Потоки капіталів, що рухаються більш вільно за політики фінансової
лібералізації, як в середині країни, так і за її межами, роблять економіку країни
менш чутливою до потрясінь [3, с. 7].
Політика тиску, в свою чергу, передбачає використання владою
«…інструментів, що негативно впливають на відсоткові ставки, курси обміну
валют, схеми інвестування та економічні стимули позичальників і кредиторів»
[2].
Відповідно, одним з основних результатів запровадження політики
фінансових обмежень є здійснення розподілу та перерозподілу коштів
державними органами управління, повний контроль ними фінансових
надходжень в економіку.
Оскільки велику роль у процесі перерозподілу коштів відіграють саме
фінансові посередники, зокрема банки та страхові компанії, межі їх діяльності
значно звужуються. В умовах політики фінансового тиску вільне переливання
коштів стає важко здійсненним, а отже, втрачається сутність самого
фінансового посередництва, оскільки дохідність від інвестицій наближається
або навіть стає нижчою, ніж плата за залучені фінансовим посередником
кошти. Як наслідок, банки та страхові компанії не зацікавлені у перерозподілі
коштів між економічними суб’єктами, їх потенціал використовується не в
повній мірі, від чого страждає економіка, яка недоотримає інвестиції.
Варто зазначити, що за умов політики фінансового тиску, взаємодія між
банками та страховими компаніями найчастіше підпадає під заборону
(прикладом є закон Гласса-Стігалла, що був розглянутий раніше). Дозволеними
залишаються лише агентські відносини [1, с. 217].
Політика лібералізації є протилежною за своєю дією політиці фінансових
обмежень, і була запроваджена багатьма розвиненими країнами як реакція на
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розвиток глобалізаційних процесів та довгі роки фінансових обмежень. Процес
лібералізації проходив поетапно в ході комплексного реформування
національних фінансових систем. Таке поступове зняття контролю з фінансової
сфери пов’язане з тим, що в умовах лібералізації більшість фінансових
посередників опиняються в небезпечній ситуації і стикаються з великою
кількістю ризиків. Це пов’язано з тим, що за умов зняття обмежень, суттєво
змінюється середовище функціонування банків та страхових компаній.
Порушення стабільної діяльності фінансових посередників можуть бути
викликані поєднанням наслідків їх поведінки у регульованій економіці і
стимулів, що діють в новому ліберальному середовищі.
Взаємодія страхових компаній та банків в умовах політики фінансової
лібералізації має всі передумови для безперебійного розвитку, а ступінь
інтеграції між фінансовими посередниками є необмеженим і визначається ними
самостійно.
Відповідно, можна зробити висновок, що політика фінансової лібералізації
є більш сприятливою для розвитку взаємодії між страховими компаніями та
банками. Необхідність прямого втручання в економіку, шляхом запровадження
політики фінансових обмежень, можна пояснити лише тим, що ліберальні
заходи непрямого впливу не дадуть бажаного результату в обмежені строки. На
користь політики фінансового тиску слід зазначити такі факти, як швидкість
отриманого результату та захищеність економіки від багатьох ризиків, які несе
в собі політика фінансової лібералізації (порушення умов конкуренції, масовий
приплив/відтік капіталу у/з країни). Однак, варто пам’ятати, що фінансові
обмеження держави суперечать закономірностям розвитку фінансового ринку і
мають застосовуватись тільки як виняток у кризових ситуаціях.
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ЕВОЛЮЦІЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Розвиток фінансових ринків завдяки поглибленій інтеграції між банками та
ринками покращив можливості банків розподіляти ризики. Проте проблеми
ліквідності та платоспроможності банків можуть швидко розповсюджуватись
по всій фінансовій системі, збільшуючи системний ризик. А тому існує
нагальна необхідність у регулюванні даних проблем з метою захисту
стабільності банківської системи, що у свою чергу має вагомий вплив на
ефективність фінансової системи в цілому та на конкурентоспроможність
національної економіки.
Уряди держав у всьому світі регулюють діяльність фінансових ринків та
інститутів з трьох причин: 1) гарантувати всім учасникам фінансової системи
доступ до інформації, а також її точність і своєчасність; 2) підтримати
фінансову стабільність, що забезпечує ефективність розподілу ресурсів; 3)
вдосконалювати економічну політику. А тому таке регулювання впливає на
спроможність фінансових ринків та інститутів надавати послуги зі зменшення
ризику, забезпечення ліквідності та інформації.
Виходячи із того, що банки є фінансовими інститутами і вони разом із
фінансовими ринками складають фінансову систему, можна виділити наступні
рівні державного регулювання банківської діяльності:
1. Макроекономічний рівень – опосередкований рівень впливу на
банківську діяльність шляхом створення необхідних умов ефективного
функціонування фінансової системи в цілому:
1.1. Моделі регулювання та нагляду за фінансовим сектором:
1.1.1. Секторна модель: чіткий розподіл завдань і функцій наглядових
органів за діяльністю окремих секторів (банківського, страхового, фондового).
Є базовою для більшості країн, оскільки саме з неї починається становлення
нагляду.
Протягом 2000-2006 рр. від даної моделі відмовились 13 європейських
країн. Проте Греція, Іспанія, Кіпр, Литва, Словенія, Болгарія та Румунія
зберігають таку модель у повному обсязі, а Фінляндія та Люксембург
орієнтуються на неї лише частково (один орган здійснює нагляд і регулювання
двох секторів – банківського та фондового).
1.1.2. Модель на основі завдань: обов’язки наглядових органів розподілено
на основі завдань (модель двох вершин), а функції нагляду – на пруденційний
нагляд за діяльністю фінансових посередників і на регулювання бізнесу у
фінансовому секторі.
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Дана модель використовується найбільш повно в Нідерландах, а в Італії,
Португалії та Франції – окремі її елементи.
1.1.3. Модель єдиного нагляду: концентрація всіх наглядових функцій у
єдиному наглядовому органі.
Перевагу такій моделі надають країни з високим та середнім рівнем
концентрації капіталу. У деяких країнах ці функції виконує центральний банк
(Чехія, Словаччина), а в інших – єдиний наглядовий орган відокремлено від
центрального банку (Естонія, Латвія, Мальта, Угорщина).
У багатьох країнах створено єдиний регулятор фінансового сектору
(мегарегулятор) через ряд причин: універсалізація фінансового сектору,
ускладнення структури самого фінансового ринку (створення конгломератів,
холдингів).
1.2. Регулювання ефективності шляхом впливу на один із трьох важливих
аспектів фінансової системи (макроекономічну стабільність – необхідна умова
фінансового розвитку; контрактні умови – надійність прав інвесторів;
інформаційні умови – засоби скорочення асиметричності інформації ):
1.2.1. Політика невтручання вільного розвитку (laissez-fair view) –
виключає роль уряду та повністю покладається на ефективну роботу
фінансових інститутів на основі принципу вільної конкуренції (невидимої руки
ринку), що реалізується завдяки макроекономічній стабільності та контрактним
умовам. Однак, через ігнорування недосконалості ринку даний підхід
піддається критиці;
1.2.2. Політика втручання через ринкову недосконалість (market-failure
view) – участь уряду у діяльності фінансової системи. Однак, через
недостатність знань та досвіду держслужбовців, а також через узурпацію влади,
даний підхід теж є неефективним;
1.2.3. Політика створення умов для заохочення роботи ринку (marketenabling view) –усунення збоїв ринкового механізму та скорочення ринкових
обмежень завдяки тому, що держава створює умови, які заохочують роботу та
розвиток ринку. Даний підхід намагається створити умови, що дозволяють
ринкам сформуватися та нормально функціонувати на основі макроекономічної
стабільності та ефективної договірно-правової й інформаційної систем.
2.2. Мікроекономічний рівень – прямий рівень впливу на банківську
діяльність. Через швидке зростання міжнародних банків та фінансових
конгломератів потреба у координації пруденційного регулювання на
глобальному рівні постійно зростає: 1) проблеми із глобальними інститутами та
ринками можуть підірвати стабільність міжнародної фінансової системи; 2)
існує необхідність у міжнародних комунікаціях регулюючих органів; 3)
можливість вирівняти конкурентне середовище для міжнародних банків. Тому
міжнародне регулювання є необхідною умовою для створення нового
конкурентного середовища у фінансовій сфері. Більше того, певні вимоги
міжнародного регулювання банківської діяльності більшість країн намагаються
використовувати як обов’язкові вимоги для національних банків, що забезпечує
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упевненість інвесторів. Для цього на глобальному рівні регулюючими органами
країн створюється спеціальна «міжнародна фінансова архітектура», метою якої
є об’єднання різних фінансових організацій, що займаються питаннями
міжнародних фінансів з метою регулювання банків та інших глобальних
фінансових інститутів, а також фінансових систем в цілому. У результаті цього
створюється глобальна фінансова структура, що мінімізує ймовірність
більшості фінансових криз. Ключові глобальні інститути (МВФ, СБ)
займаються забезпеченням стабільності міжнародної фінансової системи:
загальні питання стабільності економіки країн на макро рівні та міжнародна
координація з регулювання певної галузі. Спеціальні міжнародні інститути
координують регулювання певної галузі (банківську діяльність, цінні папери,
страхування та бухгалтерію).
Міжнародним регулюванням безпосередньо банківського сектору
економіки займається Базельський комітет з питань банківського нагляду, що
був створений у 1974 р. президентами центральних банків країн Великої
десятки (G-10) з метою розробки рекомендацій щодо вдосконалення
банківського нагляду та уніфікації вимог до фінансового регулювання у різних
країнах. Таке регулювання мінімізує соціальні втрати від банкрутства банків,
що веде до колапсу фінансової системи, та забезпечує однакові умови для
банків завдяки спеціальним документам, що направлені на встановлення
загальних регулятивних стандартів для міжнародних банків (Базельський
конкордат, Базель 1-3).
Швидкі фінансові інновації разом із прогалинами та недоліками Базеля 1
поставили нові виклики перед глобальною фінансовою архітектурою.
Пропозиції для нового Базеля 2 були направлені на зміну трактовки кредитного
ризику та встановлення плати капіталу за операційний ризик. Нові вимоги
дозволяють банкам використовувати комплекс підходів до визначення плати за
капітал відповідно до кредитного, ринкового та операційного ризику, надаючи
їм можливість створювати та використовувати власні внутрішні моделі з метою
досягнення конвергенції обсягу регулюючого та економічного капіталу, який
банки повинні резервувати.
Більше того, кожен новий документ Базельського комітету удосконалює, а
не відміняє попередні. Тому після прийняття Базеля 3 усі вимоги, що були
запропоновані Базелем 2 не втратили своєї чинності й залишаються чинними.
Нові ж вимоги будуть спрямовані на регулювання банківської діяльності як
мінімум у 27 країнах, що є членами Базельського комітету або офіційно
проголосили про дотримання його вимог. Так, до 2019 р. буде посилена вимога
щодо частки акціонерного капіталу в структурі загального регулятивного
капіталу, якість капіталу передбачається посилити шляхом вилучення певних
компонентів до 2018 р., запровадження буферів збереження капіталу та контр
циклічного буфера розпочнеться з 2016 р. й завершиться до 2019 р. Таким
чином, в разі повторної глобальної фінансової кризи у банків більше не
виникне необхідності звертатись до держави з метою уникнення банкрутства.
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Адже для цього банки повинні формувати додатковий резервний капітал
(буфер), який можна використовувати та відновлювати, порушуючи мінімальне
значення коефіцієнта достатності, уникаючи санкцій регулятора. Нові вимоги є
жорсткішими та обов’язковими до виконання, на відміну від норм Базеля 2,
однак саме вони допоможуть банкам легше переносити періоди економічного
та фінансового стресу.
Таке посилення нормативів матиме як позитивні, так і негативні наслідки.
Так, для банків країн Єврозони одним із негативних наслідків буде скорочення
обсягів операцій з активами через відсутність можливості збільшувати
основний капітал, що в свою чергу зменшить їхній прибуток. А тому це може
стати фактором стримування обсягів кредитування і як наслідок – фактором
стримування економічного зростання. Також опосередкованим фактором може
стати відмова банків від участі у високо ризикових але прибуткових операціях
із цінними паперами, що може негативно вплинути на фінансування реального
сектору економіки. Проте, такі жорсткі вимоги можуть уберегти економіки
країн від ще більших втрат внаслідок фінансових криз у майбутньому. Так, на
думку директора Центру наукових досліджень НБУ Міщенка В., вірогідним
сценарієм розвитку подій може стати повернення банків до простих схем
бізнесу та універсальних операцій, що посилить дисципліну у сфері торгівлі
позабіржовими деривативами та стандартизує торгівлю ними. Також вони
стимулюватимуть банки змінювати власні бізнес-моделей, де вони самі
вирішуватимуть як нарощувати капітал: або екстенсивним шляхом,
обмежуючись зниженням виплат дивідендів і бонусів керівництву та
працівникам, або активно залучатимуть капітал на фінансових ринках,
отримуючи певні конкурентні переваги. А для цього, починаючи з 2011 р. до
моменту повного впровадження нових вимог, банки матимуть достатньо часу
та можливостей щоб отримати позитивний ефект від дотримання посилених
стандартів.
Отже, банки стають більш інтегрованими з фінансовими ринками. Така
інтеграція створює два ефекти, з одного боку, вони стають краще оснащені щоб
самостійно справлятись із власними ризиками, із іншого боку, невеликий шок
може генерувати системну загрозу для фінансових ринків та фінансової
системи в цілому. Тому для України є дуже важливим приведення банківського
регулювання та нагляду на макрорівні до найбільш ефективної моделі
регулювання й нагляду за фінансовим сектором в цілому та на мікрорівні до
міжнародних стандартів, що забезпечить стабільність банківської системи та
підвищить її спроможності протистояти кризовим явищам в умовах
глобалізації.
Список використаних джерел
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ
ТУРБУЛЕНТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В умовах ринкової трансформації, для ефективного ведення конкурентного
суперництва необхідно мати певні конкурентні переваги, які створюють свого
роду «міцне підґрунтя» для забезпечення конкурентоспроможності
торговельного підприємства порівняно з підприємствами-конкурентами. Проте,
незважаючи на глибокий теоретичний рівень опрацювання питань
стратегічного
управління
конкурентним
потенціалом,
залишаються
недостатньо розробленими практичні аспекти визначення типу конкурентної
стратегії підприємства в умовах невизначеності та турбулентності зовнішнього
середовища. Невизначеність проявляється через ступінь мінливості та
складності бізнес-середовища, які зростають із підвищенням рівня
динамічності, що визначається темпом і частотою змін.
Формування конкурентної стратегії торговельного підприємства в
сучасних умовах здебільшого здійснюється не тільки і не стільки під впливом
внутрішньої керуючої системи, але більшою мірою під впливом зовнішнього
середовища, яке в умовах підвищеної невизначеності більш доцільно назвати
турбосередовищем. Дана середа перетворює лінійний процес в турбулентний,
що протікає з безліччю імовірнісних траєкторій подальшого розвитку.
Турбулентність зовнішнього середовища характеризує зміни в
зовнішньому середовищі, які відбуваються з високим рівнем невизначеності та
непередбачуваності [3]. Фактично проблема турбулентності зовнішнього
середовища обумовлена фізичною неспроможністю керівництва та менеджерів
підприємства прорахувати ланцюжки взаємозв'язків усіх змін, що відбуваються
в бізнес-середовищі, та оцінити результати їх впливу на підприємство.
До основних ознак турбулентності зовнішнього середовища, які значно
впливають на формування конкурентної стратегії торговельного підприємства
можна віднести [2]:
1) прискорення швидкості матеріальних, фінансових, інформаційних та
логістичних потоків. Швидкість зазначених потоків особливо наочно
проявляється в сучасних умовах роботи торговельного підприємства, коли
порушується виконання договірних угод, руху та оформлення документообігу,
постачання продукції та її реалізації;
2) інтенсивність руху елементів економічної системи, що проявляється в
постійному перегляді умов угод, відхиленні торговельних і фінансових
процесів від заданих параметрів, гостра нестача або надлишок товарних
ресурсів;
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3) тиск зовнішнього інституційного середовища, особливо податкових
органів у частині порядку обчислення та своєчасної сплати податків і зборів в
бюджетну систему, а також жорсткість політичних, юридичних, екологічних,
соціальних та інших обмежень;
4) концентрація управлінських впливів для виділення нестандартних явищ
і процесів раніше які не впливають на діяльність торговельного підприємства.
При цьому, чим вище турбулентність зовнішнього середовища, тим
агресивніше має бути поведінка торговельного підприємства. Проте, як
свідчить досвід практичної діяльності, деякі торговельні підприємства повністю
використовують надані їм можливості, а інші відгукуються на зовнішній вплив
із запізненням. Саме від конкурентного потенціалу (його обсягу, ефективності
управління ним) залежить якість прилаштовування торговельного підприємства
до змін зовнішнього середовища та, враховуючи його турбулентність,
спроможність до своєчасної реконфігурації наявного конкурентного потенціалу
для досягнення намічених цільових орієнтирів.
Рівень турбулентності зовнішнього середовища та можливості
підприємства є ключовими параметрами, які визначають вибір конкурентної
стратегії підприємства на плановий період.
Відомий фахівець в галузі стратегічного управління І. Ансофф [1] створив
модель зовнішнього середовища, для якого характерні п'ять рівнів
турбулентності – від самого слабкого і легко прогнозованого до найбільш
мінливого і непередбачуваного. На думку вченого для кожного з цих рівнів
може бути розроблена модель передбачуваної турбулентності для окреслення
основних можливих траєкторій стратегічної поведінки підприємства. Дана
модель заснована на трьох змінних: рівні турбулентності зовнішньої оточення
підприємства, ступеня агресивності стратегічної поведінки підприємства в
зовнішньому середовищі, реактивності керівництва підприємства (тобто його
здатності швидко реагувати на зовнішні зміни). Відповідно зазначеної
стратегічної парадигми діяльність підприємства оптимізується, коли
підприємство забезпечує відповідність агресивності і реактивності
підприємства турбулентності зовнішнього середовища.
Рівень турбулентності, відповідно до погляду І. Ансоффа, визначається
комбінацією наступних факторів [1]:
− непостійності ринкової середовища;
− швидкістю змін;
− інтенсивності конкуренції;
− внутрішніми можливостями підприємства;
− конкурентними переваги;
− рівнем тиску з боку уряду і окремих впливових груп.
Чим вище турбулентність середовища, тим більш агресивною має бути
поведінка підприємства. Але, як показує досвід, торговельні підприємства по
різному використовують повністю використовують свої можливості: одні
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підприємства мають високий рівень адаптивності до змін зовнішнього
середовища, а інші реагують на зовнішній вплив із запізненням.
Зважаючи на це, при формуванні конкурентної стратегії торговельного
підприємства необхідно враховувати фактичний рівень ефективності
використання конкурентного потенціалу та можливості підприємства
протистояти опору змінам зовнішнього середовища з метою досягнення
намічених стратегічних орієнтирів та отримання бажаних результатів.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІННОВАЦІЙНО-ІНДУСТРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Структурно-інституціональні трансформації світового виробництва
зумовили значні зміни в міжнародному поділі праці. У провідних країнах
переважно зосереджуються інноваційні центри зі створення нових продуктів,
менш розвинутим країнам залишаються функції безпосереднього виробництва.
Сфера великого бізнесу позначена посиленням тенденцій до злиттів і поглинань
з утворенням надпотужних транснаціональних корпорацій (далі – ТНК),
стратегічних альянсів і партнерств між ними. ТНК стали власниками так званих
технологічних ланцюгів світової активності, у які вплітаються цілі країни та
регіони світу. На долю ТНК припадає майже 30 % прямих іноземних інвестицій
світу. Самі ТНК є найбільшими інвесторами, ними здійснюється більше 50 %
прямих іноземних інвестицій у світі [1, c.40-41].
За прогнозами експертів зазначені тенденції, що відбуваються у світовій
економіці та промисловості, надалі ще більше посилюватимуться. Зокрема,
продовжує змінюватись структура світового промислового виробництва на
користь високотехнологічного сектору. Внаслідок бурхливого розвитку біо- та
нанотехнологій з’являться нові, високотехнологічні галузі та виробництва. Під
впливом серйозних екологічних і кліматичних загроз активно розвиватиметься
екологічна індустрія, на яку будуть покладатися задачі повної переробки та
утилізації накопичених промислових відходів, очищення водойм та ґрунтів.
Змінюватиметься баланс сил на світовому ринку на користь нових
індустріальних країн, які мають значний демографічний і трудовий потенціал з
низькою вартістю праці, що робитиме продукцію цих країн більш
конкурентоспроможною на світовому ринку порівняно з аналогічною
продукцією з розвинутих країн.
На сучасному етапі домінуючих у світі трансформаційних процесів, коли
головними завданнями і критеріальними ознаками економічного розвитку
стають інноваційність, ефективність і конкурентоспроможність, то саме
інноваційна модернізація промисловості набуває ролі ключового фактора
технологічної модернізації національної економіки. Водночас, періоди
зростання промислового виробництва в Україні протягом всіх років
незалежності були значною мірою зумовлені випереджальним розвитком
сировинних галузей вітчизняної економіки і співпадали у часі з піднесенням
світової у кон’юнктури на низько технологічну продукцію саме цих галузей. На
сьогодні Україна забезпечується промисловими товарами власного
виробництва лише на 60-65 %, інноваційною продукцією – на 25-30%.
Показники ефективності промислової діяльності значно нижчі від рівня
розвинутих країн Європи, зокрема продуктивність праці – у 7-10 разів,
споживання матеріальних та енергетичних ресурсів – у 2-3 рази [1, c.41].
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Для інтеграції вітчизняного промислового комплексу у світове
виробництво актуальним залишається реалізація державою наступних
інституціональних перетворень:
- інформаційне забезпечення і створення умов для широкого доступу всіх
фахівців до актуальної інформації про передові технології і новітні винаходи у
світі та в Україні;
- гармонізація системи національних стандартів у промисловості з
міжнародними та європейськими;
- врахування кон’юнктури світового ринку при формуванні пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності, сприяння
міжнародному науково-технологічному та інноваційному партнерству,
повноправне входження до європейського та світового науково-технологічного
простору;
- формування системи оцінки глобальної конкурентоспроможності
українського сектору досліджень, а також системи моніторингу й оцінки
результативності діяльності наукових організацій;
- розширення безоплатного користування державними інформаційними
послугами інститутів, які надають фінансові, консалтингові, маркетингові,
інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні послуги для забезпечення
інноваційної діяльності, концентрують та поширюють інформацію про
інноваційні пропозиції стосовно їх залучення до виконання державних
замовлень;
- створення сучасної інноваційної інфраструктури та системи трансферу
технологій, забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності,
запровадження прозорих, ефективних та сумісних з нормами Європейського
Союзу механізмів стимулювання (у тому числі податкового) та підтримки
суб’єктів господарювання для здійснення науково-технічної та інноваційної
діяльності;
- забезпечення державної підтримки закордонного патентування винаходів,
корисних моделей, промислових зразків для підприємств, посилення охорони
прав на об'єкти інтелектуальної власності, приведення законодавства України у
сфері охорони інтелектуальної власності у відповідність до законодавства
Європейського Союзу;
- розвиток механізмів державно-приватного партнерства (у тому числі з
іноземними приватними партнерами) у реалізації перспективних проектів
інноваційного розвитку;
- сприяння створенню за кордоном філій українських науковотехнологічних та інноваційних підприємств, просування української
інноваційної продукції на світові ринки;
- формування баз даних технологій та науково-дослідних розробок,
створених за рахунок коштів державного бюджету, а також наданих
зацікавленими приватними організаціями та підприємствами з забезпеченням
доступу до баз даних через Інтернет;
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- утворення регіональних та галузевих центрів комерціалізації і трансферу
технологій та інновацій з переходом до утворення національної мережі
комерціалізації та трансферу технологій і інновацій;
- запровадження механізмів просування на внутрішній та зовнішній ринки
технологій, винаходів, створених за рахунок коштів державного бюджету.
Сучасні умови проведення інноваційної діяльності ставлять перед її
ініціаторами завдання організації безперервного процесу накопичення
порівняльних конкурентних переваг власного промислового виробництва. Їх
головним джерелом є нематеріальні активи і, насамперед, знання як первинний
впорядкований інформаційний ресурс, використання якого спрямовано на
розв’язання окремої проблемної ситуації. Згідно з прогнозними оцінками
американських фахівців у структурі вартості активів найбільших двох тисяч
корпорацій світу саме нематеріальна складова найближчим часом
перевищуватиме 90% [2, с.378]. У цьому зв’язку інноваційна модернізація
промислового
комплексу
потребує
відповідного
інжинірингового,
консалтингового супроводу, який виконує важливу функцію: забезпечення
зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за рахунок
підвищення їх інноваційної активності.
Політика держави щодо інституціоналізації розвитку інноваційної
інфраструктури в частині інжинірингового та консалтингового забезпечення
має спрямовуватись на:
- створення загальнонаціонального і регіональних інформаційних фондів
інноваційних проектів, центрів трансферу технологій інжинірингу,
інноваційно-технологічних центрів та здійснювати підготовку кадрів для
інноваційної сфери, у тому числі технічних фахівців, озброєних сучасним
інструментарієм для роботи з просування інновацій у виробництво;
- підвищення ефективності діяльності регіональних центрів інноваційного
розвитку для забезпечення належної інформаційно-аналітичної, методичної,
організаційної підтримки розвитку суб’єктів інноваційної діяльності в регіонах;
- реформування системи науково-технічної інформації, забезпечивши
можливість доступу до її джерел юридичних та фізичних осіб через мережу
Інтернет;
- проведення систематичних прогнозно-аналітичних досліджень науковотехнологічного розвитку з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки та переліку критичних технологій, передбачивши механізми
участі у цих процесах підприємницького сектору.
Структурно-інституціональна модернізація вітчизняного промислового
комплексу, як раціональний, прогнозований процес має розглядатися в
контексті трансформації національних систем регулювання економіки в умовах
глобалізації і з урахуванням впливів світової фінансової кризи та
безпосередньої загрози дефолту на тлі громадянського конфлікту в Україні.
Із загальних позицій системні трансформації, що пов’язані зі змінами
традиційного інституціонального середовища, радикальними перетвореннями
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політичних та соціально-економічних структур, призводять до зростання
ентропії національних господарств. Остання формує небезпеку незворотної
деградації національної системи господарювання, що особливо проявляється в
реальному секторі економіки, зокрема у промисловому комплексі. Про це
свідчать як процеси депресії національної економіки та спад промислового
виробництва, що спостерігалось в 1991 – 1998 рр., так і процеси рецесії в
промисловості, які зародились на початку 2013 р. і перейшли у стадію
стагфляції з 2014 р.
Звідси формування та впровадження зазначених вище інституціональних
засад цілеспрямованої інноваційно-інвестиційної та промислової політики
набувають виняткового значення. Орієнтація на реалізацію стратегічних
пріоритетів розвитку промислового комплексу у напрямку нової
індустріалізації спроможна компенсувати недостатні темпи системної
самоорганізації, прискорити досягнення високої якості створюваної
національної інноваційної системи.
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ВПЛИВ РЕЙДЕРСТВА ЯК НЕФОРМАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЇ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Визначальною ознакою сучасного етапу розвитку економіки є розвиток
неформальних інституцій, які справляють фундаментальний вплив на
трансформаційні перетворення світового та національного рівнів, викликаючи
необхідність переосмислення теорії та практики господарювання, розробки
ефективної економічної політики, спрямованої на гармонійну інтеграцію
України до нового світового середовища господарювання.
Відтак висвітлення рейдерства та її соціально-економічної природи має
важливе теоретичне та практичне значення в контексті підвищення
ефективності економічної політики та конкурентоспроможності національної
економіки за умов посилення нестійкості макроекономічної системи.
На основі поглибленого вивчення та критичного осмислення широкого
спектру вітчизняних та зарубіжних науково-теоретичних можна дійти до
висновків, що основні етапи та причини формування рейдерства як
неформальної інституції її соціально-економічної природи пов’язані з
первинним
нагромадженням
капіталу
та
конформізму
суб’єктів
господарювання до механізмів перерозподілу власності. Характерні
особливості сучасного етапу розвитку неформальних інституції пов’язані з
особливістю економічної-ментальності сформованої за роки незалежності
України. Потрібно розмежовувати рейдерство від суспільно-небезпечних явищ,
таких як шахрайство і бандитизм та не ховати відкритий грабіж, націлений на
перерозподіл власності, під термін – рейдерство. Економічна ментальність та її
прояви викликають значні ризики, пов’язані з розгортанням неформальних
інституцій на теренах України, що руйнують фундаментальні основи прав
власності та формують певну діалектику загарбання майна. Рейдерство як
неформальна інституція економіки несе деструктивний вплив на
конкурентоспроможність національної економіки.
Сприяє даному ходу речей опортуністична поведінка представників
державної влади яка являє собою серйозну загрозу функціонуванню публічної
влади на основі верховенства закону та недопущенню правового нігілізму.
Опортуністична поведінка представників влади підриває довіру до інституцій
державної влади, суттєво зменшує темпи економічного розвитку та
конкурентоспроможність національної економіки. Ефективна протидія даній
поведінці та її наслідкам, таким як корупція, порушення прав та законів,
можлива лише при використанні широкого комплексу економічних,
політичних, соціальних, правових, а також інформаційно-пропагандистських
заходів. Формування ефективної економічної політики сприятиме сталому
зростанню конкурентоспроможності національної економіки.
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Однак, опортуністична поведінка та її наслідки стали нормою як в
політиці, економіці, так і загальному суспільному житті. Вона стала системним
явищем, що в повній мірі виступає загрозою національній безпеці країни.
Опортуністична поведінка породила в Україні олігархічну економіку, що
за своєю суттю є тупиковою формою розвитку, створює умови для подальшої
люмпенізації суспільства, створює передумови для безперервної боротьби за
власність. Все це знищує конкурентоспроможність національної економіки
країни.
Масштаби наслідків, що спричиненні від подібних механізмів
перерозподілу власності важко оцінити чи підрахувати, але з впевненістю
можна стверджувати, що фактором розвитку даного явища виступила
приватизація суспільного майна на основі корупції. Тобто перерозподіл
власності був абсолютно неконтрольований та некерований з перших днів
незалежності України.
Влада вважає, що існуючу проблему важко вирішити, а можливі рішення
будуть вкрай непопулярні в випадку їх реалізації в владній системі, так як
можуть стосуватися кожного з них.
У таких умовах відбувається зміна ролі держави, яка перенацілилася не на
захист закону і недопущення опортунізму серед представників влади, а стало на
захист перерозподілу власності і сприяння його накоплення в обмеженої
кількості людей. Представниками влади був обраний шлях невтручання в сам
механізм перерозподілу незважаючи на методи привласнення майна.
Даний хід речей сприяв процвітанню тіньової економіки та її
криміналізації в питаннях власності. Як наслідок створення усіх сприятливих
передумов для опортуністичної і як наслідок корумпованої поведінки
службовців державних органів влади незалежно від рівня та рангу. Дана
соціальна поведінка з усіма її негативними наслідками зумовлена орієнтацією
людей на готовність до протиправних дій, антиморальним діям в задоволенні та
досягненню власних інтересах за для перерозподілу власності.
Уряд країни повинен розробити ефективну економічну політику, яка
стосувалася б всіх аспектів згустку проблем пов’язаних з власністю за для
підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Необхідно
створити сприятливі інституційні умови для протидії рейдерству, незаконному
перерозподілу власності та удосконалення національної законодавчої бази та її
гармонізації з наявними міжнародними стандартами відповідно до історично
сформованої економічної ментальності в Україні.
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Римкіна М.С. Дефініція категорії «соціально-економічний розвиток підприємства»

ДЕФІНІЦІЯ КАТЕГОРІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»
Життя людини знаходиться в залежності від задоволення її постійно
зростаючих потреб. У зв’язку з цим вся історія розвитку цивілізації є постійною
діяльністю людини, орієнтованою на досягнення духовних і матеріальних благ.
Задоволення потреб людини залежить від розвитку не лише матеріального
виробництва, але й передбачає виробництво нематеріальних благ і послуг,
духовних цінностей (охорона здоров’я, освіта, культура, мистецтво). Сьогодні
успіх фірми значною мірою залежить від інтелектуальних можливостей
працівників, їх задоволеності умовами праці, рівня соціальних гарантій та
загалом відповідального відношення до працівників з боку підприємства та
держави. На мікрорівні умови функціонування сучасних економічних процесів
такі, що підприємство вже не може забезпечувати істотні конкурентні переваги
на ринку лише за рахунок матеріальних і фінансових ресурсів. Це актуалізує
питання розгляду сутності та змісту категорії «соціально-економічний розвиток
підприємства», що сприяє подальшому визначенню основних напрямів
розвитку конкурентоспроможності національних виробників.
Вагомий внесок у дослідження окремих складових соціально-економічного
розвитку підприємства зробили такі науковці, як: Р. Акофф, В.Г. Балан, А.Е.
Воронкова, В.М. Геєць, О.А. Грішнова, В.М. Гриньова, П. Драккер, Т. С.
Клебанова, Е.М. Короткова, О.Є. Кузьмін, Л.Г. Мельник, Г. Мінцберг, В.В.
Пастухова, В. С. Пономаренко, М. Портер, В.М. Приймак, О. В. Раєвнєва, А.А.
Томпсон, О.М. Тридід, Н.В. Ушенко, Г.Г. Савіна, А. Дж. Стрікленд, С.А.
Єрохів, Р.А. Фатхутдинов, О.М. Чупир, А.В. Шегда, Й.А. Шумпетер, та інші. Їх
розробки відрізняються спектром дослідження проблем та авторськими
підходами до розуміння окремих аспектів соціально-економічного розвитку
підприємства.
Незважаючи на наявність значної кількості публікацій за цією тематикою,
все ще залишається багато невисвітлених питань, які стосуються формування та
розуміння категорії «соціально-економічного розвитку підприємств».
Розкриття сутності дефініції категорії «соціально-економічний розвиток
підприємства» варто здійснювати поетапно.
Розглянемо розуміння категорії «розвиток» як базису початкового поняття.
Змістовний внесок у ідею розвитку зробили представники німецької класичної
школи філософії [9, С.561], зокрема Еммануїл Кант. Він застосовував дану
категорію вперше для пояснення Сонячної системи та інших зоряних світів.
Об'єднавши розроблені раніше концепції розвитку, Г. Гегель застосував їх для
пояснення історичного розвитку людства загалом. У економічну науку
категорію розвитку ввели К. Маркс і Ф.Енгельс, спираючись на ідеї Г. Гегеля,
що було необхідною передумовою для подальших розробок матеріалістичного
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вчення – матеріалістичної діалектики. Деякі риси діалектики, як змістовного
вчення про розвиток, характеризують суть філософського – базового
тлумачення категорії. Серед них: розвиток ніби повторює пройдені вже ступені,
але робить це іншим чином, на вищій базі («заперечення заперечення»), рух,
так би мовити, по спіралі, а не по прямій лінії; розвиток стрибкоподібний,
катастрофічний,
революційний;
перетворення
кількості
в
якість;
взаємозалежність і найтісніший, нерозривний зв'язок всіх сторін кожного
явища, зв'язок, що дає єдиний, закономірний світовий процес руху тощо.
В науковій літературі існує багато трактувань категорії «розвиток».
Найбільш актуальні з них представлені у табл.1.
Таблиця 1
Визначення терміну «розвиток»
Автор (джерело)
Визначення терміну
Фатхутдинов Р.А.
Розвиток – процес удосконалення системи [9,
С.33].
Акофф Р.
Розвиток – придбання потенціалу для
поліпшення [1, С.64].
Новий тлумачний словник Розвиток – процес росту, розвій, розмах,
української мови в 4-х томах/ розквіт, процвітання; рух, хід, поступ. [5,
(ред. В.В. Яременко,
с.20].
О.М. Сліпушко.)
Большой
экономический Розвиток – процес закономірних змін, перехід
словарь
з одного стану в інший, більш досконалий;
(ред. А.Н.Азрин)
перехід від старого якісного стану до нового,
від простого до складного, від нижчого до
вищого. [1, с.962].
Єрохін С.А.
Розвиток - це особливий тип руху, що
характеризує
прогресивний
характер
взаємодії речей. [9, С.33].
Джерело: складено автором.

Ми вважаємо, що усі наведені вище визначення однозначно відмежовують
розвиток від регресу, що є необхідною умовою при розумінні сутності
категорії. Деякі науковці відзначають, що розвиток може бути як позитивний
(ріст), так і негативний (регрес). Проте, з точки зору філософії, як базового
погляду при становленні економічних категорій, даний підхід не є правильним.
Тому надалі під «розвитком» будемо розуміти лише удосконалення,
покращення певного елементу, системи, підприємства.
Для того щоб поступово наростити розуміння категорії «соціальноекономічний розвиток», проаналізуємо тлумачення науковцями значення
«економічного розвитку». Різноманітність точок зору та підходів до
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трактування сутності економічного розвитку робить неможливим затвердження
єдиного визначення цього терміну.
Вперше про економічне зростання та «економічний розвиток» систем
заговорили меркантилісти, а відносно предметно цю проблему поставив
фізіократ Ф. Кене.
Історія становлення «економічного розвитку» є надзвичайно складним
процесом. Відомий американський історик економічної думки Б. Селігмен [10]
відмічав, що теорія економічного зростання повинна враховувати природні
ресурси, політичні інститути, законодавство, а також багато психологічних і
соціальних факторів, а розвиток є безпосереднім відображенням зростання.
В.Д. Базилевич визначає довгострокове економічне зростання однією з
цілей макроекономічної політики держави [4, с.465]. При цьому розглядає його
з двох позицій:
1) як поступальний приріст реального обсягу ВВП, ВНП або національного
доходу (НД) за рахунок збільшення обсягів використовуваних ресурсів і (або)
кращого їх використання без порушення рівноваги у короткострокових
періодах;
2) як реальний приріст ВВП (ВНП чи НД) на одну особу.
В.М. Геєць з огляду на те, що зростання є показником розвитку економіки,
однією з найважливіших її характеристик, стверджує, що «... у сучасній
економічній теорії під економічним зростанням розуміють не короткочасні
злети і падіння реального обсягу виробництва щодо природного значення, а
довгострокові зміни природного рівня реального обсягу виробництва, пов’язані
з розвитком продуктивних сил у довгостроковому інтервалі ...». Тобто, автор,
характеризуючи «зростання» тими самими ознаками, що й «економічний
розвиток», фактично ототожнює їх [7].
Нобелівські лауреати у галузі економіки Джордж Акерлоф, Майкл Спенс
та Джозеф Стігліц [11], вперше критично розглянули основи неокласичної
теорії економічного розвитку, запропонували нове, розширене коло базових
факторів, що впливають на розвиток і концепцію «екологічної економіки». У
своїй книзі професор Джозеф Стігліц [12], розглядає функціонування ринків та
асиметрію інформації. В результаті робить висновки про те, що держава без
зацікавленості організацій не в змозі вирішити соціальні проблеми, а саме:
нерівність, безробіття, забруднення оточуючого середовища тощо. Таке
бачення доводить, що необхідно розглядати також і соціальні аспекти розвитку
підприємства.
Одним із важливих підходів до розвитку підприємства є соціальний
розвиток. Дана категорія науковцями розглядається у трьох значеннях:
філософському (загальнонауковому), соціологічному та управлінському.
Розглянувши економічні трактування категорії «соціальний розвиток»
потрібно зазначити, що науковці доволі ґрунтовно аналізують дане поняття,
проте із деталізацією на розвиток колективу.
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Так О.А. Грішнова [3, с.303] під соціальним розвитком колективу розуміє
процеси соціалізації кожного та всього колективу, які дають змогу регулювати
та врівноважувати інтереси особистості, колективу та всього суспільства. У
вузькому розумінні соціальний розвиток колективу містить в собі ту суму
факторів, які утворюють показники соціальної сфери життєдіяльності
трудового колективу та сприяють здійсненню функцій цього типу соціальних
утворень.
Підсумовуючи дефініцію категорії «соціальний розвиток» необхідно
зазначити, що це сукупність факторів, що визначають якість трудового життя
працівників; процеси взаємовідносин у колективі. До основних безпосередніх
факторів соціального середовища організації відносяться: потенціал організації;
її соціальна інфраструктура; умови та охорона праці; матеріальна винагорода
трудового вкладу, а також сімейні бюджети; соціальний захист працівників;
соціально-психологічний клімат колективу; позаробочий час і використання
дозвілля.
На сьогодні науковці розглядають «соціально-економічний розвиток
підприємства» аналогічно до макроекономічного рівня - роль соціальної
складової підприємства повинна бути безпосередньо пов’язана із змінами
економічної складової.
За підсумками проведеного дослідження, вважаємо за доцільне
запропонувати
власне
тлумачення
соціально-економічного
розвитку
підприємства.
Соціально-економічний розвиток підприємства являє собою безперервний
процес постійного удосконалення – позитивних якісних змін, нововведень у
виробничому процесі, продукції, послугах, управлінні організацією при
ефективному використанні наявних фінансових, трудових, матеріальних,
природних ресурсів, направлений на зростання інтересів та задоволення потреб
колективу та підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому.
При цьому необхідно враховувати соціальні аспекти розвитку
підприємства як визначальні фактори при формуванні цінностей організації, а
економічні аспекти – як стрижневі фактори для удосконалення системи в
цілому.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В современной российской экономике, как и во всем мировом хозяйстве,
прослеживается тенденция развития электронных денег и широкое
распространение электронных платежных систем. Очевидно, что в Интернете
присутствует весь набор, необходимый потребителям: товары, услуги,
общение, возможность самовыражения, игры и т.д. Механизм электронных
денег позволяет, не отходя от компьютера, оплачивать товары, заключать
сделки, вести коммерческую деятельность. Поэтому проблема оптимального
функционирования электронных денег и платежных систем является
актуальной. В связи с этим, возникает необходимость в выявлении,
осмыслении, уточнении нового экономического явления.
Целью данной работы является исследование развития и распространения
использования новых электронных денег и электронных платежных систем в
современной экономике России. Для этого определим экономическую
сущность понятия «деньги»; уточним понятие «электронные деньги»,
определим преимущества и недостатки их использования, выявим виды
современных электронных платежных систем.
Уточним понятие «электронные деньги». В экономической литературе
электронные деньги определяют как: - деньги на счетах компьютерной памяти
банков, распоряжение которыми осуществляется с помощью специального
электронного устройства; - электронное хранение денежной стоимости с
помощью технического устройства; - новое средство платежа, позволяющее
совершать платежные операции и не требующее доступа к депозитным счетам;
- бессрочное денежное обязательство финансово-кредитного института,
выраженное в электронном виде, удостоверенное электронной цифровой
подписью и погашаемое в момент предъявления обычными деньгами и т.д.
Электронные деньги в широком смысле слова рассматриваются как
совокупность подсистем наличных (эмиссия осуществляется без открытия
персональных счетов) и безналичных денег (эмиссия осуществляется с
открытием персональных счетов), либо как система денежных расчетов
посредством использования электронной техники.
Электронные деньги в узком смысле представляют подсистему наличных
денег, выпускаемых в обращение банками или специализированными
кредитными институтами. Здесь главное отличие – необязательность
использования при платеже банковского счета, когда операция осуществляется
от плательщика к получателю без участия банка [1].
В аспекте проводимого исследования понятие «электронные деньги» более
приемлемо в широком смысле слова.
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Электронные деньги имеют свои преимущества и недостатки по
сравнению с наличными деньгами. Преимущество электронных денег
заключается в мобильности, т.к. имеют быстрый доступ через Интернет.
Удобство, оперативность, скорость передачи платежа – это важные качества
электронных денег для современного потребителя, для которого время играет
важную роль в его повседневной жизни.
Вместе с тем, у электронных денег существуют и определенные
недостатки. К ним относятся: обязательное наличие специальных
информационно-технологических и технических инструментов, средств
хранения и обращения. При физическом уничтожении носителя электронных
денег, денежная стоимость не восстанавливается. Кроме того, возникает
проблема узнаваемости электронных денег, т.к. без специальных электронных
устройств невозможно легко и быстро определить сумму и другие
количественные и качественные характеристики электронной наличности.
Электронная платежная система – это средство платежа, имеющее двойную
сущность: с одной стороны, веб-деньги позволяют совершать сделки куплипродажи реальных продуктов, но с другой – они сами по себе физически не
существуют и выражаются в обязательствах их эмитентов (компаний,
выдавших аккаунт в их платежной системе) производить оплату этих товаров и
услуг реальными деньгами. То есть электронные деньги представляют собой
записи в электронных кошельках, а движение реальных денег ложится на плечи
компании, выдавшей аккаунт [2].
Понятие «электронная платёжная система» – это система расчётов между
финансовыми
организациями,
бизнес-организациями
и
Интернетпользователями при покупке-продаже товаров и за различные услуги через
Интернет. С появлением электронных платежных систем упростились
финансовые операции продавцов и покупателей, особенно если дело касается
покупок через сеть интернет. Интернет-кредитные системы – это аналогичные
обычные системы, работающие с кредитными и дебетовыми картами.
Перечислим наиболее известные платежные системы.
PayPal (англ. «приятель, помогающий расплатиться») – крупнейшая
дебетовая электронная платёжная система.
Visa Cash (электронный кошелек) – является предоплаченной смарткартой.
MasterCard
Worldwide
–
международная
платежная
система,
объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Штабквартира компании находится в Нью-Йорке, США. MasterCard выпускается как:
MasterCard Electronic (карточный продукт, используемый в высоко рисковой
среде), Maestro (дебетовые карты с повышенной защищенностью, с
обязательной проверкой PIN - кода), Mondex (электронные деньги,
электронный кошелек), Cirrus (принадлежащая MasterCard International
торговая марка, объединяющая сеть банкоматов).
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QIWI (КИВИ) – платёжный сервис, предназначенный для оплаты
различных повседневных услуг. Особенность сервиса QIWI состоит в том, что
оплата может производиться как наличными в сети платёжных терминалов
QIWI, так и через интернет-сервис и приложение для мобильных устройств.
WebMoney или WebMoney Transfer – международная электронная
платёжная система, обслуживающая по состоянию на начало 2013 года более
16 млн. счетов.
Яндекс.Деньги – электронная платёжная система, реализующая идею
электронных денег. Обеспечивает проведение финансовых расчётов между
участниками системы в режиме реального времени. Валюта расчётов –
российский рубль. Система предоставляет возможность работать через вебинтерфейс.
Национальная система платежных карт, (НСПК) – проект создания в РФ
собственной национальной платёжной системы, которая станет альтернативой
международным платёжным системам, а также ведомственным платёжным
системам.
Очевидно, что предназначение выше перечисленных систем изначально
предназначалось для бизнеса, а уже потом, получило свое развитие в
повседневной жизни. Важнейшей задачей развития любой электронной
платежной системы является привлечение как можно большего количества
клиентов, т.к. это удобно для пользователей и выгодно для банков.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что электронные деньги и
электронные платежные системы пользуются большой востребованностью,
прежде всего из-за удобства использования. Оплата или денежные переводы
осуществляются в короткий временной лаг, т.к. буквально за секунды деньги
оказываются на счету получателя. В рамках же деятельности крупного бизнеса,
отсутствует проблема с наличными деньгами, их подлинностью или пересчетом
огромных сумм.
Список использованных источников
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УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є перехід до
постіндустріальної економіки, заснованої на знаннях, як провідному
виробничому факторі. На рівні окремих підприємств постіндустріальні
тенденції виражаються у мінливості технологій у результаті постійних
інновацій, у збільшенні мобільності підприємств та глобальній конкуренції.
У подібних умовах запорукою успішної діяльності організації в
довгостроковій перспективі є її здатність легко адаптуватися до мінливих
ринкових умов, чому сприяють управлінські інновації.
Управлінські інновації є результатом розробки та впровадження нових
принципів, методів та структур управління, що змінюють внутрішнє
середовище підприємств. Основна роль управлінських інновацій спрямована на
створення системи менеджменту, яка підвищує ефективність функціонування
організаційної структури та створює сприятливі умови для інноваційного
розвитку. З фінансових позицій управлінські інновації більш вигідні, ніж
процесові чи продуктові (технологічні), проте їх реалізація є досить складним
процесом, оскільки вони пов’язані зі зміною поведінки, звичок, обов’язків
персоналу. Упровадження управлінських інновацій також пов’язане з ризиком,
адже ефект від таких інновацій важко передбачити через опір змінам з боку
персоналу та виникнення конфлікту інтересів; такі інновації важко впровадити
через недостатність необхідних знань і умінь щодо ефективної реалізації
управлінських інновацій, а також недооцінку їх важливого значення в сучасних
умовах ведення бізнесу.
Д. Біркіншау [3, с. 827], професор стратегічного та міжнародного
менеджменту Лондонської школи бізнесу, характеризує управлінські інновації
як впровадження нових практик, процесів і структур, що являють собою
значний відрив від поточних норм.
Таким чином, під управлінськими інноваціями розуміємо зміни в системі
управління компанією, що забезпечують ефективне налагодження
внутрішнього середовища компанії відповідно до динамічного зовнішнього
середовища.
Упровадження управлінських інновацій є об’єктивною необхідність,
оскільки, за даними Держстату України, кількість збиткових промислових
підприємств в Україні за січень-червень 2013 збільшилася порівняно з
відповідним періодом минулого року з 44,8% до 45,1%. Це відповідно
негативно впливає на конкурентоспроможність економіки країни в цілому.
Таким чином, підприємства потребують використання ефективних
інноваційних методів управління.
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Серед ефективних управлінських інновацій, які дозволяють підвищити
конкурентоспроможність підприємств, можна виділити зокрема такі:
- реінжиніринг (оптимізація бізнес-процесів) – радикальна зміна бізнеспроцесів на підприємстві для досягнення суттєвих покращень у таких ключових
для сучасного бізнесу показниках результативності як витрати, якість, рівень
обслуговування, продуктивність праці та оперативність;
- удосконалення організаційної структури – безперервний процес,
спричинений як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, зокрема
розширенням міжгалузевих зв’язків всередині країни і міждержавних
господарських контактів, розвитком спеціалізації та кооперування
виробництва, розвитком науки і техніки тощо;
- створення клієнтоорієнтованої компанії – основа успіху компанії, що
полягає у направленні максимальних зусиль на повне задоволення споживачів у
продуктах, послугах та сервісі компанії;
- корпоративні інформаційні системи – сприяють автоматизації функцій
управління на підприємстві, дають можливість стежити за зовнішніми і
внутрішніми потоками інформації, що збільшуються, використовувати її для
аналізу, прогнозування, ухвалення управлінських рішень;
- аутсорсинг – це цілеспрямоване виділення окремих бізнес-процесів
та передача їх реалізації на договірній основі іншим організаціям, що
спеціалізуються у конкретній галузі й мають відповідний досвід, знання,
технічні засоби;
- збалансована система показників – це система стратегічного управління
організацією, що ґрунтується на оцінці її ефективності за набором показників,
підібраними таким чином, щоб урахувати всі суттєві аспекти діяльності
організації (фінансові, виробничі, маркетингові і т. ін.).
Одним із найбільш ефективних сучасних інструментів підвищення
продуктивності праці та вдосконалення бізнесу є бенчмаркінг. Бенчмаркінг – це
метод управління ефективністю різних сфер діяльності (виробництва, збуту,
кадрової політики, фінансів, логістики та ін.), заснований на порівняльному
аналізі роботи компанії з кращими представниками галузі (або інших галузей),
який полягає в оцінці власної і галузевої ефективності, ідентифікації та
вивченні роботи галузевих лідерів і впровадження найкращих галузевих
досягнень у свою діяльність; це мистецтво використовувати у своїх інтересах
досвід роботи кращих компаній [2, с. 244].
Використання бенчмаркінгу на підприємстві має такі переваги:
– допомагає підприємству зрозуміти, у чому його сильні та слабкі сторони;
– допомагає краще задовольнити попит за якістю, ціною, рівнем
обслуговування шляхом встановлення нових стандартів та цілей;
– бенчмаркінг дає можливість використовувати ефективні процеси та
методи роботи, які успішно впроваджені у практику підприємств-аналогів;
– бенчмаркинг мотивує працівників підприємства до інноваційної
діяльності;
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– бенчмаркінг сприяє усуненню відставання компанії від конкурентів;
– бенчмаркінг дає можливість встановити для персоналу цілі і
дотримуватися їх;
– бенчмаркінг являє собою процес безперервного самонавчання компанії;
є швидким та мало затратним способом створення інноваційних ідей.
Упровадження бенчмаркінгу в діяльність підприємств підвищує мотивацію
працівників до зростання їхньої продуктивність праці для того, щоб адаптувати
на підприємстві кращі практики ведення бізнесу підприємств-лідерів на ринку.
Розробка і впровадження управлінських інновацій є досить важливим
чинником підвищення ефективності діяльності підприємств, а отже і їх
конкурентоспроможності. Управлінські інновації створюють додаткові
можливості для ведення бізнесу, сприяють оптимізації виробничих та
інформаційних зв’язків, виступають джерелом додаткового прибутку,
отриманого в результаті тісної взаємодії усіх структурних елементів
підприємства, дозволяють створити необхідні умови для здійснення інновацій
інших типів. Крім того, управлінські інновації (при ефективному їх
впровадженню) позитивно впливають на суспільство в цілому, сприяючи
підвищенню продуктивності праці та поліпшенню якості трудового життя.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ
Одним з напрямів розвитку вітчизняної та зарубіжної економіки на
сучасному етапі є розвиток за допомогою процесів злиття і поглинання, що
визначають умови росту конкурентних переваг, ефективності та
продуктивності, перспективи розвитку обєднаних суб'єктів підприємницької
діяльності, а, отже, і зростання соціально-економічного розвитку.
Теоретичні та прикладні проблеми, пов’язані із процесами злиттів і
поглинань, досить повно й докладно висвітлені зарубіжними авторами у
роботах П. Гохана, А.Лажу, Ф. Ріда, Р. Рубека та ін. Серед вітчизняних учених
слід відмітити А. Гальчинського, А. Кредісова, З. Васильченко, В. Гейця, серед
російських – С. Володимирової, Н. Егорової, які досліджують проблеми злиттів
і поглинань та аналізують інвестиціийну привабливість корпорації в умовах
економічних систем пострадянського простору.
Процеси злиття та поглинання часто вважаються тотожними поняттями.
Проте злиття – це процес поєднання двох або більше господарюючих одиниць,
у результаті якого утворюється нова, об’єднана одиниця. Поглинання – це
також поєднання двох або більше підприємств, але в результаті якого одне з них
стає власником решти підприємств, і всі підприємства залишаються юридично
самостійними господарюючими одинцями.
Визначення мотивів, які спонукають компанії до здійснення угод злиття та
поглинання є одним з найважливіших питань при прийняті рішення про їх
доцільність. Основними мотиами злиття та поглинання є [2,3,4]:
1. Економія, що обумовлена масштабами, - єдина ціль горизонтальний
злиттів – досягається тоді, коли серденя вартість витрат на одиницю продукції
знижується по мірі збільшення об’єму виробництва.
2. Взаємодоповнюючі ресурси компаній, що обєднуються
3. Мотив монополії і ліквідації конкурентів.
4. Взаємодоповнюваність у сфері інновацій. Вигоди від злиття можуть
бути отримані у зв’язку з економією на високовартісних роботах по розробці
нових технологій і створенню нових видів продукції, а також на інвестиціях в
нові технології і нові продукти. 5. Вільні ресурси. Компанія створює великі
потоки грошових коштів та направляє залишки на придбання акції інших
компаній.
6.Розширення географії впливу, що дозволить вийти на нові ринку збуту,
коли можливості традиційного ринку вичерпані. Крім цього, ставши
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транснаціональною компанія знижує свою схильність до локальних політичних
та економічних ризиків.
7. Усунення неефективності і підвищення якості управління.
8. Забезпечення економічної безпеки та підсилення ринкових позицій.
9. Різниця у ринковій ціні компанії та вартості її заміщення.
10. Виведення капіталу за кордон. В українській практиці, у якості міри
забезпечення безпеки капіталу, є характерним також мотив виведення грошей
за кордон, ширмою для якого є угоди злиття та поглинання.
11. Податкові мотиви.
12.Диверсифікація виробництва.
13.Зниження витрат на фінансування (операційна синергія).
14. Особисті мотиви менеджерів.
Таким чином, основними при прийнятті рішення про злиття й поглинання
є стратегічні мотиви, що формуються під впливом як зовнішніх, так і
внутрішніх чинників. Головною причиною здійснення цих операцій
виступають зміни конкурентного середовища. Процес злиття і поглинання
може забезпечити швидкий доступ на нові ринки, розширення асортименту
надаваних послуг, досягнення оптимального розміру компанії для отримання
ефекту масштабу.
В наш час в багатьох галузях української економіки відбуваються
інтеграційні процеси, близькі до стандартів розвинутої риннової економіки, а
саме процеси трансформації підприємств у формі злиттів і поглинань. Дійсно, в
останні роки число угод по злиттю і поглинанням на вітчизняному ринку
почало збільшуватися. Так, обсяг ринку злиття та поглинання в Україні в 2013
році збільшився на 31% порівняно з попереднім роком. Цікаво, що кількість
угод виявилася значно більшою, ніж їх укладалося за аналогічні періоди в
останні шість років, проте показник обсягу угод і досі залишається незначним
На рис. 1 представлена динаміка зміни середніх цін інтеграційних угод в
Україні та світі у 2007-2013 рр..
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Рис 1. Динаміка зміни середньої ціни угоди українського і світового ринків
злиттів і поглинань за 2007-2013 рр..
Увага учасників ринку злиттів та поглинань сьогодні прикута до
фінансового сектора та сфери торгівлі та послуг, а також до сфери
телекомунікацій.
В українській практиці злиттів і поглинання можна виділити ряд
специфічних рис, що відрізняють її від світової:
− превалювання спекулятивних мотивів угод М&А;
− відсутність транспарентності і доступності інформації про проведені
угодах;
− висока частка недружніх поглинань;
− нерозвиненість фондового ринку та низька частка публічних
компаній, що обертаються на фондовому ринку;
− корумпованість органів державної влади та їх велика роль у результаті
угоди М&А;
− висока частка в числі акціонерів інсайдерів;
− прогалини українського законодавства стосовно аспектів злиття та
поглинання компаній, а також слабкий захист прав інвесторів; неоднозначність
трактувань в законодавстві понять злиття та поглинання;
− використання офшорних механізмів у відношенні угод M&A;
− відсутність ділової культури та етики.
Існують позитивні і негативні аспекти впливу процесів злиття та
поглинань на українську економіку. З одного боку вітчизняні компанії отримую
можливість інтеграції з іноземними гравцями в цілях експансії на нові ринки і
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подальшого розвитку. Реалізуються великі інвестиційні проекти, які привносять
в країну нові й прогресивні розробки, що підвищує ефективність бізнесу та
його конкурентоспроможність. Внаслідок збільшення активності і масштабів
діяльностей компаній, збільшується і кількість податкових надходжень до
бюджету країни. З іншого боку, злиття і поглинання можуть привести до
ослаблення конкуренції на ринку, подальшої реструктуризації придбаної
компанії заради отримання короткострокового прибутку, а не синергетичного
ефекту та інші.
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МАРКЕТИНГОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУЧАСНОГО ВИДАВНИЦТВА
Істотна трансформація світової економіки внаслідок впровадження таких
нових засобів зв'язку, як глобальні телефонні та комп'ютерні мережі,
супутникове телебачення, факсимільні апарати, певним чином скорочує
географічні відстані. Завдяки новим комп'ютерним і телекомунікаційним
технологіям істотно змінилися основи сучасного виробництва та управління
ним в усіх сферах економіки. Як наслідок, зазнала змін і така складова системи
управління, як маркетинг. І виробництво книжкової продукції не стало
винятком. Адже, сучасна видавнича діяльність потребує вміння досліджувати
ринок, характеризувати конкурентів та їх ділову поведінку, випереджати
читацькі потреби та інтереси споживачів друкованої продукції для їх
ефективного та вчасного задоволення, і як наслідок отримання прибутку. Т ому,
маркетинг на сьогоднішній день являється одним з головних інструментів
отримання конкурентних переваг на видавничому ринку.
Маркетинг, як економічна категорія передбачає з’ясування, виявлення
найвигідніших ринкових можливостей. Видавничий маркетинг залежить від
масштабів виробництва і забезпечує видавцям випуск лише тих друкованих
товарів, які можуть бути реалізовані. Так, за визначенням Британського
інституту менеджменту [1], маркетинг – це один із видів творчої управлінської
діяльності, спрямованої на розширення виробництва і торгівлі шляхом
виявлення потреб споживачів, а також розробок для задоволення цих потреб.
Маркетингове ж прогнозування на видавничих підприємствах
використовується для з’ясування тенденцій його розвитку в умовах постійної
зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища і пошуку раціональних
маркетингових рішень для підтримки стійкого економічного зростання. Тобто,
маркетингове прогнозування є завершальним етапом в цілісній системі ведення
маркетингових досліджень, що проводяться для з’ясування всіх наявних
можливостей видавництва , що можуть бути використані для його подальшого
конкурентного зростання.
Таким чином можна сформулювати мету здійснення сучасними
видавництвами маркетингового прогнозування, а саме: розуміння керівництвом
видавництва суті майбутніх явищ та процесів, як в середині видавництва, так і у
його зовнішньому середовищі та їх використання на власну користь.
Маркетингове прогнозування являється невід’ємною частиною системи
здобуття видавництвом конкурентних переваг. Адже, йому передують збір,
класифікація та аналіз маркетингової інформації, тобто обробка всієї тієї
інформаційної бази, яка в майбутньому визначатиме конкурентну стратегію
поведінки видавництва на ринку.
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Сам процес маркетингового прогнозування на видавничих підприємствах
відбувається шляхом оцінки перспектив різних процесів та явищ на основі
попереднього досвіду та його перенесення на вже визначені майбутні тенденції
та закономірності розвитку.
Найчастіше в процесі маркетингового прогнозування використовується
система методів, за допомогою яких аналізуються причинно-наслідкові
параметри результатів діяльності підприємства, на основі чого і формуються
зміни в перспективі соціально-економічного розвитку видавничого
підприємства.
Варто зазначити, з огляду на специфічність діяльності підприємств
видавничої галузі надзвичайно важливу роль відіграє маркетингове
прогнозування певних сфер діяльності видавництв, а саме:
• прогнозування попиту на книги та інші види видавничої діяльності.
(зазвичай зміст маркетингового прогнозування в даній сфері діяльності
зводиться до оцінки розвитку читацьких потреб та виробленні відповідних
рекомендацій подальшої конкурентної поведінки);
• загальне маркетингове прогнозування розвитку галузі ( такий вид
прогнозування показує основні тенденції розвитку конкурентів; вплив на
діяльність видавництва різних зовнішніх факторів);
• маркетингове прогнозування продажу виробленої видавничої продукції (
дозволяє обрати конкурентно-ефективні пріоритети та масштаби діяльності).
Таким чином, варто зазначити, що результати прогнозування допомагають
зрозуміти, яким чином будуть змінюватись умови діяльності видавництва
внаслідок дії зовнішніх факторів та ухвалення внутрішніх рішень.
Маркетингові прогнози по своїй суті, трансформуються в стратегії
конкурентної боротьби видавництва на ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ
ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Освіта належить до числа найбільш важливих національних та
загальносвітових пріоритетів, виступає невід’ємним компонентом культурного,
соціального та економічно стійкого розвитку людей, націй. Вищі навчальні
заклади, намагаючись адаптуватися до швидко змінних ринкових умов,
стикаються з проблемами недостатньої гнучкості існуючих організаційних,
фінансових структур і механізмів, координації діяльності функціональних
підрозділів, забезпечення необхідного рівня відповідальності за кінцеві
результати діяльності окремих вищих навчальних закладів та системи вищої
освіти в цілому. Це викликає необхідність перегляду традиційних підходів до
побудови фінансового забезпечення в системі вищої освіти.
Проблеми фінансового забезпечення вищої освіти розглядають в своїх
працях відомі вітчизняні вчені, зокрема: В.Базилевич, Т.Боголіб,
С.Буковинський, О.Василик, В.Гейєць, В.Глущенко, О.Грішнова, А.Даниленко,
Т.Єфименко, А.Криклій, В.Кудряшов, В.Куценко, Е.Лібанова, І.Лук’яненко,
І.Лютий, Н.Новіков, Т.Оболенська, К.Павлюк, Д.Полозенко, Г.П’ятаченко,
П.Саблук, В.Федосов, О.Чубукова, І.Чугунов, С.Юрій та інші.
Нині державні вищі навчальні заклади (далі ДВНЗ), які здійснюють
освітню, навчально-виховну, наукову, науково-технічну, видавничу, культурномистецьку, творчу, спортивно-оздоровчу, зовнішньоекономічну та різну
виробничу діяльність, в основному фінансуються за рахунок коштів
Державного бюджету України, в меншій мірі – коштів місцевих бюджетів. Але,
частка даних фінансових ресурсів у більшості ДВНЗ на сучасному етапі
розвитку національної економіки України не перевищує 50 відсотків від
загального фінансування діяльності [1]. Тому, їх фінансове забезпечення, а
відтак і сталий розвиток, значною мірою залежить не лише від цілеспрямованої
та ефективної діяльності у сфері раціонального використання бюджетних
коштів, а вміння самостійно акумулювати позабюджетні фінансові ресурси,
надаючи платні послуги відповідно до чинного законодавства.
У такому контексті відмітимо, що конкуренція між ДВНЗ України за
абітурієнта з кожним роком зростає, фінансування за рахунок асигнувань з
бюджетів, можливість самостійно акумулювати фінансові ресурси, а відтак
забезпечувати та поліпшувати фінансову стійкість зменшується.
ДВНЗ України є неприбутковими бюджетними установами, які діють
відповідно до статуту та чинного законодавства, надаючи певний пакет освітніх
послуг на національному та світовому ринку. Якісна вища освіта є запорукою
інтелектуального розвитку населення та забезпечення його фінансового
благополуччя, які, в свою чергу, сприяють покращенню демографічного
розвитку, розвитку ринку праці, матеріального добробуту, умов проживання
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населення, стану та охорони здоров’я, рівня освіти, соціального середовища,
фінансування людського розвитку, екологічної ситуації тощо.
Визначальну роль у фінансовому забезпеченні ДВНЗ, на нашу думку,
відіграють економічні аспекти, які безпосередньо пов’язані із своєчасністю та
повнотою фінансування за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.
Водночас для ДВНЗ можливе залучення позабюджетних коштів для
забезпечення своєї фінансової стійкості. Саме тому, додатковими джерела
фінансування ДВНЗ відповідно до Постанови Кабінету міністрів України «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної і комунальної форми власності» від 27 серпня 2010 р. № 796 (із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 (939-2010-п) від
12.10.2010) можуть виступати доходи, які отримані у сфері: освітньої
діяльності; наукової та науково-технічної діяльності; міжнародного
співробітництва; охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення,
туризму, фізичної культури та спорту; побутових послуг; транспортних послуг;
житлово-комунальних послуг; інших послуг [3].
Таким чином, фінансове забезпечення державних вищих навчальних
закладів являє собою такий стан їхніх фінансових ресурсів, за якого
здійснюється постійне та стабільне надходження бюджетних коштів,
раціональне та ефективне їх використання, а також уміння залучати ДВНЗ
фінансові ресурси самостійно відповідно до чинного законодавства.
Для удосконалення фінансового забезпечення ДВНЗ необхідно:
− оптимізувати мережу ДВНЗ відповідно до потреб регіонів України;
− фінансувати заклади вищої освіти за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів на рівні 40 % від фінансування галузі в цілому;
− забезпечити автономію ДВНЗ щодо самостійного залучення коштів за
рахунок надання платних послуг: платної форми навчання, здійснення науководослідних розробок, функціонування відділів аспірантури та докторантури,
редакційно-видавничого відділу, оренди приміщень, короткострокових та
довгострокових кредитів, коштів міжнародних благодійних фондів розвитку,
грандів, інвестицій тощо;
− контролювати дотримання ДВНЗ облікової політики, а також
формування та використання фінансових ресурсів навчальних закладів;
− змінити статус ДВНЗ з бюджетних установ, які фінансуються за рахунок
коштів Державного та місцевих бюджетів на їх утримання, на статус установ,
які отримують бюджетні кошти як плату за освітні послуги та мають
можливість формування доходів від діяльності підприємницького характеру з
метою забезпечення своєї фінансової стійкості в контексті сталого розвитку.
Отже, покращення фінансового забезпечення вищої освіти є необхідним
для її подальшого розвитку в умовах ринкових перетворень в Україні. Для
удосконалення важливою є як підприємницька діяльність ВНЗ, так і залучення
приватних інвестицій, участь приватного капіталу в підготовці фахівців. Тому
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все більше стає актуальним питання збільшення обсягів фінансових ресурсів
залучених із комерційних джерел, зокрема, в частині розширення надання
послуг не тільки освітнього характеру, але й в частині, здійснення науководослідної роботи вищим навчальним закладом на договірних засадах. Успішна
реалізація такого завдання можлива за умови створення науково-виробничого
комплексу головним учасником якого, має виступати заклад вищої освіти.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
Підприємство є первинною ланкою національної економіки. Саме
розвиток підприємств є рушійною силою у розвитку галузей та секторів
економіки.
Динамізм,
що
притаманний
нинішньому
середовищу
функціонування підприємств, зумовлює необхідність пошуку методів
підвищення рівня адаптивності до умов господарювання та постійно
відновлення рівноваги, оскільки фактори впливу на діяльність підприємства
мають турбулентний характер. Управління підприємством і його розвитком
зокрема є динамічним інтегрованим процесом, а не лише сукупністю статичних
процесів, які час від часу змінюють один одного. Саме тому інструменти й
методи управління підприємством мають базуватися на теорії економічної
динаміки, що найкращим чином відповідає сучасному середовищу.
Економічна динаміка являє собою сукупність процесів, що протікають з
різною інтенсивністю, впливають один на одного та можуть бути як
односпрямованими, так і різноспрямованими [1]. Особливістю економічної
динаміки є те, що окремі економічні процеси протікають за різними векторами
та мають неоднакову швидкість, що ускладнює аналіз, прогнозування та
розробку політики адаптації до динамічних економічних процесів.
Ефективне управління розвитком підприємства, на нашу думку, має
відповідати критерію стійкості, тобто спроможністю підприємства зберігати
рівновагу при ініціації та реалізації процесів розвитку або якомога швидше
повертатися до рівноважного стану.
Зауважимо, що Ю.С. Погорєлов звертає увагу на антагонізм понять
стійкості та розвитку, підкреслюючи, що розвиток підприємства руйнує його
рівновагу, що викликано іманентністю дискретних стрибків, які й створюють
стан нестабільності [2, с.32]. Однак в той же час, він підкреслює, що
підприємство як певний організм має певний механізм гомеостазу, тому для
підприємства більш характерним стан динамічної, а не статичної рівноваги.
Динамічна стійкість процесу економічного розвитку підприємства
характеризує вже сам процес розвитку підприємства, постійність і
безперервність його змін в напрямку вдосконалення з метою переходу
підприємства на якісно новий рівень діяльності [3].
Динамізм умов функціонування підприємств формує турбулентний фон,
який інтегрує сукупність неоднорідних турбулентних процесів і факторів
зовнішнього середовища. Турбулентний фон може бути досить розгалуженим,
однак комплексно можна виділити чотири основні джерела турбулентності:
- динамічні зміни зовнішнього середовища;
- ресурсні обмеження;
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- компетентнісний лаг, що характеризує проміжок часу, що потрібний
для розвитку необхідних компетенцій, спрямованих на забезпечення рівноваги
системи впродовж тривалого часу;
- турбулентні пульсації помилковості, що виникають як наслідок
помилок при прийнятті управлінських рішень, тобто неефективне управлінське
рішення є причиною турбулентних процесів всередині підприємства.
Зважаючи на те, що на функціонування економічної системи впливає
безліч факторів, турбулентність середовища функціонування є неоднорідною,
що викликано такими ознаками:
- усі фактори впливу відрізняються за рівнем упорядкованості,
швидкістю, темпом зміни та вимагають неоднакового часу на адаптацію до них
або усунення їхнього впливу;
- турбулентні потокові процеси не є випадковими, вони за своєю
природою вихрові;
- досить часто фактори впливу є латентними, тобто такими, які не можуть
бути ідентифіковані та досліджені в момент їх виникнення;
- нові фактори впливу утворюються постійно, що визначає частково
імовірнісний характер проведених прогнозних розрахунків;
- існування зворотного зв’язку між активністю економічної системи та
факторами впливу на неї, оскільки реакція системи на збудник може
призводити як до його зникнення, так і до його трансформації.
Функціонування підприємства в умовах агресивного турбулентного фону
викликає коливання певних показників від заздалегідь обумовлених значень,
що вимагає оцінки й прогнозування таких коливань для розробки ефективної
стратегії розвитку підприємства з метою забезпечення його адаптивності
ринкових умов господарювання.
Для оцінки коливань показників забезпечення стійкого економічного
розвитку підприємства ми пропонуємо використовувати математичну модель з
авторегресійною умовною гетероскедастичністю (ARCH-модель)
Доцільність використання моделі ARCH обумовлена тим, що процеси
розвитку, які протікають шляхом досягнення певних показників діяльності
системи та, внаслідок чого, зміни її якісного стану, не є суто детермінованими у
часі й просторі. За своєю природою процеси розвитку викликані проявом
безлічі внутрішніх і зовнішніх, відносно системи, факторів, що виключає
можливість відтворення ідентичного процесу, адже домогтися еквівалентної
сукупності факторів, що його спричинили, неможливо. Відповідно до цього при
ініціації та реалізації процесів розвитку важливого значення набуває оцінка
ризиків, які утворюються як наслідок таких процесів. Усвідомивши
максимально можливу амплітуду коливань, можливо прийняти об’єктивне
рішення щодо відповідності вихідного базису розвитку спроможності досягти
бажаний якісний стан у перспективі.
Таким чином, спроможність до розвитку із збереженням стійкості, тобто
стану рівноважного функціонування, є однією з ключових компетенцій
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підприємства, що спрямована на утворення стійких конкурентних переваг на
ринку. Динамічний підхід до управління підприємством та формування
необхідного обсягу потенціалу для використовування його при здійсненні
«якісного стрибка» дозволяє надати процесам розвитку керованості та якісно
інтегрувати кожне окреме підприємство в системну цілісність вищого порядку
для досягнення високого рівня соціально-економічної ефективності на рівні
галузі, країни та світу.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЖІНОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
У наукових дослідженнях, пов’язаних з розвитком сільськогосподарського
виробництва,
особлива
увага
надається
проблемі
визнання
конкурентоспроможності жінок з їхніми знаннями, навичками та вміннями, які
можуть ефективно використовуватися у виробничому процесі. Необхідність
оцінки конкурентоспроможності обумовлюється тим, що кожна працівниця
може самостійно оцінювати свою реальну й потенційну здатність реалізовувати
свої професійні можливості у трудовій діяльності з метою отримання
матеріальної винагороди за свої кінцеві результати у трудовій діяльності.
В основному питання формування ефективної системи мотивації тісно
пов’язане з проблемами відтворення жіночих трудових ресурсів, їх
конкурентоспроможністю на ринку робочої сили, вихованням дітей, зайнятістю
і використанням праці жінок, а тому до цих пір не втрачає своєї актуальності.
В умовах ринкової кон'юнктури жінки повинні володіти здатністю
відповідати умовам попиту роботодавця, критеріям і складним вимогам ринку
праці відповідно до професійно-освітнього рівня, кваліфікації, віку, статі,
ділових та особистих якостей у порівнянні з відповідними характеристиками
інших претендентів на вільне робоче місце. Встановлено, що ринкова модель
використання праці і конституційні права дозволяють вільно розвиватися
жіночій творчій ініціативі, самостійності і незалежності у виборі форм і сфер
зайнятості, але у складних умовах ринкових відносин жінки виявляються менш
конкурентоспроможними і мало захищеними на ринку праці. Спостерігається
деформування основних складових (попиту і пропозиції) ринку праці. Більше
того, рівень конкурентоспроможності жінок, особливо молодших вікових груп,
на ринку праці набагато нижчий, ніж у чоловіків. В зв’язку з цим для сучасного
суспільства важливо не тільки виявити причини такого стану речей, але й
вирішити питання про доцільність і форми мотиваційної підтримки жінок на
ринку праці.
Поки що у наукових працях українських і зарубіжних вчених немає
загальноприйнятої методики визначення та оцінки конкурентоспроможності
сільських жінок, які знаходяться на фіксованому ринку праці. В основному
розроблена досить велика кількість різних і цікавих методичних підходів (за
методом різниць, рангів, балів, конкурентних переваг і бенчмаркінгу) до
визначення рівня конкурентоспроможності продукції і підприємств [5], а також
особливостей її формування та оцінювання [3].
Водночас стверджується, що конкурентоспроможність працівника
характеризується відповідністю якості робочої сили потребам ринку,
можливістю перемагати в конкуренції на ринку праці і порівняно з іншими
кандидатами більше відповідати вимогам роботодавців за рівнем знань, умінь,
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навичок і особистих рис [2, с. 99]. При цьому роботодавцями особлива увага
звертається не тільки на якісні, але й вартісні характеристики працівників [1,
с.137].
Зазначимо, що у 2012році частка сільських жінок у загальній чисельності
постійного економічно активного сільського населення Хмельницької області
становила 45% (у таких районах області як Віньковецький і Чемеровецький –
55,7%, Волочиський і Деражнянський – 54,9%, Дунаєвецький – 54,6%,
Красилівський і Кам’янець-Подільський – 54%), а серед працездатного – 38,8%
(в цілому по області – 48,7%) [4, с.14, 34]. В цей же час зайняті жінки у числі
постійного сільського населення складали зовсім мізерну частку (6,9%). В
результаті значна частина працівниць сільськогосподарських підприємств є
практично зайвою, а тому поповнює категорію потенційних безробітних на
ринку робочої сили.
Зокрема на 1 січня 2013 року в області на обліку в службі зайнятості було
зареєстровано 16222 безробітних, зокрема число чоловіків і жінок зрівнялося і
склало по 8,1 тис. осіб. [4, с.30-34]. Тут же слід зауважити, що в останні роки
більшість безробітних сільських жінок, як правило, не звертається до центрів
зайнятості через труднощі працевлаштування, низьку заробітну плату на
запропонованих робочих місцях, важкі і непрестижні види праці в існуючому
тут переліку робіт. Така ситуація призводить до емоційних розладів,
переживань, втраті інтересів, появі байдужості, зниженні активності жінок.
Наразі конкурентоспроможність жінок характеризує сукупність їх якісних
особистих характеристик, які відповідають вимогам наявних на ринку праці
робочим місцям і потребам роботодавців. А тому оцінка (визначається у балах)
конкурентоспроможності жінок базується на експертних оцінках і аналізі таких
важливих показників: склад і професійно-кваліфікаційний рівень підготовки,
вік, освіта, професія, кваліфікація, стан здоров’я, трудова активність,
мобільність, інтенсивність праці.
В результаті знаходження відношення підсумку кількісних оцінок якісних
показників до вартості робочої сили жінок можна визначити показник їх
конкурентоспроможності. При цьому оптимальний розмір такого показника
може коливатися в межах 0,5…1. Одним із основних показників, що
характеризує конкурентоспроможність жінок на ринку праці, є тривалість
безробіття. У 2012р. найбільший рівень (28,9%) тривалості зареєстрованого
безробіття у області був терміном до одного місяця, трьох місяців – 29,1%, до
шести місяців – 19,5%, а найменший – понад один рік – 4%.
При визначенні конкурентних переваг слід особливу увагу надавати
найбільш вагомим з них, які будуть визначати трудову спрямованість і рівень
заінтересованості жінок у кінцевих результатах трудової діяльності на
конкретному підприємстві. При цьому передбачається виявлення найбільш
важливих критеріїв і чинників, що впливають на підвищення
конкурентоспроможності жінок:
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- прагнення до загального розвитку особистості і стабільності свого
існування;
- мотивація до отримання конкурентних переваг;
- уміння добиватися успіхів у навчанні, освіті, підвищенні професійного
рівня;
- наполегливість здобувати конкурентні переваги;
- здібності у переконанні наявності конкурентних переваг;
- здатність сприймати позитивну (негативну) оцінку.
У даних обставинах найбільш вагомим чинником є прагнення до
загального розвитку, який на протязі високого рівня працездатності жінок
повинен бути безперервним процесом, включаючи в себе професійне навчання і
підвищення кваліфікації з метою розвитку і посилення їх особистісних та
конкурентоспроможних здібностей. Інші чинники у своєму єдиному комплексі
сприяють поглибленню умінь, навичок, знань, підвищують їх інтелектуальний,
духовний, професійний рівень та зміцнюють позиції конкурентоспроможності
жінок на ринку праці.
Зазначимо, що кожне сільськогосподарське підприємство, яке зможе
забезпечити свої наявні робочі місця конкурентоспроможними працівниками,
спроможне швидко реагувати на постійні зміни внутрішнього і зовнішнього
середовищ та вимоги ринку. Все це у свою чергу сприятиме росту ефективності
праці, збільшенню об’ємів виробництва якісної сільськогосподарської
продукції та високому рівню прибутковості підприємств.
Вважаємо, що надалі жінка у сфері праці повинна завжди володіти
високою самооцінкою, усвідомлювати свою значимість для конкретного
підприємства, бути психологічно готовою до виконання тієї трудової
діяльності, яка їй найбільше подобається. Вказані та ряд інших заходів
подібного роду будуть сприяти зростанню рівня конкурентоспроможності
жінок на ринку праці, спонукати роботодавців в першу чергу враховувати такі
позитивні якості жіночої робочої сили, як стабільність у виконанні роботи,
акуратність і точність, високий рівень відповідальності і трудової дисципліни,
заінтересованість у ефективному розвитку сільськогосподарських підприємств.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА
СТРУКТУРИ ЛОГІСТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
За останні роки значно зросла роль логістики на підприємствах. Це
зумовлено високою конкуренцією на ринку, розвитком технологій та
економіки, зростанням вимог споживачів, зниженням рентабельності.
Іноземний досвід показує, що основою успішного функціонування
підприємств є логістика. Застосування логістичного підходу на торговельних
підприємствах дозволяє не тільки покращити рівень торговельного
обслуговування кінцевих споживачів, але й при цьому мінімізувати загальні
витрати.
Верхоглядова Н. І. в [1, с. 194] вважає логістику на рівні підприємства
своєрідним інструментом підвищення конкурентоспроможності підприємства,
який дозволяє організувати на підприємстві внутрішні процеси з мінімальними
витратами та оптимально пристосувати внутрішнє середовище до зміни
зовнішніх чинників. Підтвердженням ефективності застосування логістичного
інструментарію у практичній діяльності підприємства є зменшення загальних
витрат, скорочення термінів технологічних процесів.
Відомий німецький вчений Тімм Гудехуз у своїй книзі «Логістика: основи,
стратегії, додатки» [2] розглядає логістичну систему як сукупність основних
компонентів: внутрішня логістика, зовнішня логістика, мережі поставок.
На нашу думку, логістична система – це цілісна, динамічна система, яка
включає в себе функціональні елементи, має зворотній зв'язок та виконує
логістичні функції, наприклад, доставку товарів у визначений час, мінімізуючи
витрати.
Розглянемо класифікацію логістичних систем:
- за сферою діяльності підприємства (одногалузеві та багатогалузеві);
- за управлінням (виробництво, постачання, збут);
- за
територіальним
розташуванням
(регіональні,
національні,
міжнаціональні);
- за рівнем бізнесу (потужністю).
Дві основні вимоги для ефективного управління логістичною системою –
це знання логістичних основ як науки та інформаційна прозорість всієї
системи. З метою досягнення цього необхідно розробити для ланцюжка
поставок таку технологічну стратегію, яка буде підтримувати кілька рівнів
прийняття рішення і забезпечувати прозорість потоку товарів, сервісу та
інформації.
Під логістичною системою розглядають торгове, виробниче підприємство,
а також підприємство, яке надає послуги, та територіально-виробничий
комплекс.
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Таким чином, логістика торговельного підприємства – це єдина,
взаємопов'язана та взаємозалежна система, що поєднує логістичними
ланцюжками процеси закупівель і збуту.
Правильно організована логістична система на торговельному
підприємстві дозволяє налагодити процес торгівлі з урахуванням особливостей
усіх її етапів і процесів, що відбуваються з товаром від моменту його закупівлі
до моменту збуту кінцевому споживачеві, і, як наслідок, значно скоротити
витрати і підвищити ефективність роботи торгової компанії. Отже, об'єднання
всіх торговельних процесів в єдиній системі і є поняттям торгової логістики.
Основним завданням торгової логістики є організація руху та взаємодія
потоків ресурсів та продуктів. Кінцева мета впровадження системи логістики на
торговельному підприємстві – це підвищення ефективності і прибутковості
роботи компанії за рахунок максимальної інтеграції матеріальних, технічних,
інформаційних ресурсів в єдину систему.
Організація торговельної логістики допомагає досягти економії витрат
обігу товарів в системі «закупівля – збут» за рахунок мінімізації ресурсів, часу
надходження товарів до складу, скорочення статті непередбачених витрат.
Для реалізації цього торгова логістика вирішує безліч завдань, основними з
яких є раціональні способи управління рухом товарів, впровадження системи
якості на підприємстві, розробка та оптимізація системи переміщення товарів,
прогнозування обсягів попиту, оптимізація роботи складських комплексів,
координація діяльності всіх підрозділів торгової компанії, розробка логістичної
стратегії підприємства, систематизований облік і аналіз логістичних витрат.
Логістичні процеси торгівельного підприємства повинні виконувати такі
функції: організацію системи управління ресурсами підприємства, координацію
дій усіх учасників, забезпечувати значну економію ресурсів і мінімізацію
витрат.
Розглянемо логістику в оптовій торгівлі. В оптовій торговельній системі
логістика виконує операції, пов'язані із замовленням, придбанням, доставкою,
інформаційним супроводом, зберіганням, сортуванням і відпуском товарів.
Логістика оптової торгівлі повинна відповідати за два напрямки:
1) взаємозв'язок з організаційним удосконаленням систем товаропотоку;
2) оптимізацію внутрішньоскладських вантажопереробних систем.
Основним напрямком оптових підприємств в процесі реалізації товарів є
логістичний сервіс, тобто роботи пов'язані з виконанням функцій зі зберігання
товарів, транспортування, експедирування вантажів, фасування, обробка,
упаковка товарів, маркування товарів машиночитаними кодами та ін. [3].
Іншим напрямком успішної діяльності оптової компанії є скорочення часу
реалізації замовлення. Застосування логістичної системи «just in time» (вчасно)
дозволяє якнайкраще вирішити цю проблему, забезпечуючи вивільнення
коштів із запасів і скорочення операційних витрат виробництва.
Розглянемо логістику в роздрібній торгівлі. На сьогоднішній день в
магазинах можна побачити велику кількість різноманітного товару від
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найдешевшого до найдорожчого та вибрати оптимальний варіант за ціною та
якістю.
Всі елементи виробничих сил магазину, а саме: технологічне устаткування,
приміщення, кадри, товари та інформація повинні утворювати єдину систему,
яка повинна складати загальну систему товарообігу.
Використовуючи логістику в роздрібній торгівлі, ми можемо побудувати
послідовну, узгоджену стратегічну схему, яка дозволить своєчасно реагувати на
запити споживачів та максимально реалізувати сильні сторони підприємств.
Головними елементами такої стратегічної схеми є вивчення торгової зони та
інші дослідження логістики. Потрібно проводити аналіз споживачів та
моніторинг конкуренції та попиту в межах логістики.
Практичний досвід показує, що правильне застосування логістичних
методів дозволяє підвищити ефективність торгівлі та зменшити деякі витрати
за рахунок:
- зменшення орендних ставок складських приміщень і тарифи на обробку;
- зниження необхідності довгострокового зберігання товарів;
- використання технологій "Just in time" у розвитку ECR.
Показниками ефективності логістичних процесів є наступні [4]:
• скорочення запасів в ланцюгах товарообігу;
• максимальне використання потужностей підприємств оптової та
роздрібної торгівлі;
• прискорення оборотності капіталу;
• скорочення транспортних витрат;
• мінімізація витрат, пов'язаних з вантажопереробкою;
• оптимізація робочої сили.
Мінімізацію витрат на зберігання запасів потрібно проводити наступним
чином:
По-перше, необхідно формалізувати процедури, що регламентують
утворення запасів і зберігання. Це дозволить розрахувати витрати компанії на
формування та підтримку товарного запасу.
По-друге, проаналізувати технології зберігання і розглянути альтернативні
варіанти.
Як показує практика, використання автоматизованих складів дозволяє
істотно знизити операційні витрати на зберігання і складську обробку запасів.
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РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В
УКРАЇНІ
Зростаючий попит на додаткове фінансове забезпечення на тлі
недостатності державних пенсій, складнощів пенсійної реформи і стрімкого
подорожчання життя зумовили актуальність недержавного пенсійного
страхування серед роботодавців та працівників.
Корпоративне пенсійне страхування співробітників належить до
добровільної частини забезпечення та соціального захисту населення за
рахунок коштів підприємства, що є додатковим до обов'язкових внесків до
солідарної системи пенсійного страхування України.
Програми корпоративного пенсійного страхування співробітників є гідним
доповненням до державної пенсії, а для роботодавця - це важливий інструмент
мотивації та утримання одного з головних активів компанії – працівників.
Пенсійне страхування співробітників дозволяє також скоротити ризик
незапланованих витрат, підвищити престижність робочих місць і сформувати
репутацію компанії як соціально відповідального роботодавця.
Можливі три варіанти здійснення внесків до недержавного пенсійного
фонду: пенсійні внески сплачує тільки працівник; пенсійні внески сплачує
тільки роботодавець, пенсійні внески сплачує і роботодавець, і працівник.
Перший варіант є фінансово обтяжливим для працівників і не дозволяє їм, якщо
до пенсії залишилося менше 5 років, сформувати достатні пенсійні
накопичення. Другий варіант здійснення пенсійних внесків вимагає від
роботодавця значних фінансових ресурсів і не стимулює участі працівників
у формуванні своєї майбутньої пенсії. Найбільш соціально справедливим є
третій варіант здійснення пенсійних відрахувань. При цьому роботодавець
робить пенсійні внески диференційовано – залежно від віку та стажу роботи
працівника на підприємстві.
Згідно законодавства України, корпоративний пенсійний фонд (КНПФ) –
це недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особароботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть
приєднуватися роботодавці-платники [1].
У більшості розвинених країн на пенсії, повністю або частково сформовані
роботодавцем, доводиться, в середньому, від 30 до 50% доходу пенсіонерів (у
Швеції - майже 90%). Надання корпоративної пенсії у багатьох країнах є
законодавчою вимогою до роботодавця.
В Україні корпоративні пенсійні програми набирають все більшої
популярності. Роботодавці, які зацікавлені в отриманні додаткових
конкурентних переваг на ринку праці, здійснюють такі програми у своїх
компаніях. У результаті, працівник отримує впевненість і стимули до сумлінної
праці, а роботодавець забезпечує інструменти мотивації та утримання
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персоналу, в тому числі висококваліфікованих або дефіцитних кадрів.
Витрати на корпоративну пенсійну програму, як правило, складають 2-10%
від сумарних витрат на виплату заробітної плати в організації. Разом з тим, на
розмір пенсійного страхування можуть впливати різні параметри за рішенням
організації, наприклад, такі як стаж роботи в організації, рівень посади, вік і т.п.
Корпоративні пенсійні програми розробляються спільно з роботодавцем і
відповідають його потребам у сфері соціального захисту працівників та
управління персоналом.
Станом на початок 2013 року в Державному реєстрі фінансових установ
містилася інформація про 94 недержавні пенсійні фонди та 37 адміністраторів
НПФ. Згідно з даними звітності цих фондів, НПФ провадили свою діяльність у
10 регіонах України. При цьому кількість корпоративних недержавних
пенсійних фондів в Україні на сьогодні є невеликою і становить всього 11% від
загальної кількості зареєстрованих НПФ [2]. В десятку найбільших НПФ
України потрапило лише 2 КНПФ – фонди НБУ та Укрексімбанку (табл. 1).
Загальний обсяг активів, залучених до діючих недержавних пенсійних
фондів, складає 1660,1 млн.грн. Слід зазначити, що майже 80% активів
акумульовані п’ятьма найбільшими пенсійними фондами, а більше половини –
одним серед усіх існуючих НПФ України (табл.1). Вартість активів інших
фондів не перевищує поділку у 50 млн. грн.
Такий успіх НПФ Національного банку в першу чергу зумовлений
надійністю структури НБУ, яка є і адміністратором даного фонду, а також
рівнем довіри з боку робітників до свого роботодавця. Так, станом на 4-й
квартал 2013 року кількість учасників фонду становила 12719 осіб [2]. В свою
чергу пенсійні внески склали 801,5 млн грн., а пенсійні виплати – 86,5 млн грн.
[2].
Таблиця 1
ТОП-10 НПФ України з найбільшою вартістю активів*
Вартість активів, млн. грн
станом на
станом на
31.12.2011
31.12.2012
1 712,08
988,65

№

Найменування фонду

1

2 150,99

111,20

3
4
5
6
7
8

КНПФ Національного банку України
ВНПФ «Перший національний відкритий
пенсійний фонд»
НТ «НКПФ ВАТ «Укрексімбанк»
ВНПФ «Емерит-Україна»
ППФ НГП енергетикiв України
ВНПФ «Україна»
НТ «ВНПФ «ВСІ»
Відкритий пенсійний фонд «Приватфонд»

64,29
68,34
66,78
40,54
29,40
18,89

78,16
74,25
67,73
41,13
29,22
24,04

9

НТ «ВНПФ «ІФД КапіталЪ»

24,19

23,23

22,34

20,29

2

10 НТ ВНПФ «Європа»
Джерело: [3]
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Аналізуючи структуру інвестиційного портфелю КНПФ Національного
банку України, варто зазначити, що найбільша частка активів зосереджена в
облігаціях українських емітентів та на банківських депозитах – 37,32% і 35,54%
відповідно (рис. 1).

Рис. 1. Структура інвестиційного портфелю КНПФ НБУ станом на 30.09.2013
р.*
*Джерело: [2]

Отже, фактичний рівень активності учасників корпоративного страхування
життя серед українських підприємств є дуже низьким, що свідчить про
наявність невикористаного резерву підвищення обсягів залучення фінансових
ресурсів в КНПФ.
Серед переваг запровадження корпоративного пенсійного страхування для
роботодавців можна виділити наступні:
1. Зниження витрат на оплату праці за рахунок: зменшення податку на
прибуток; економії на вкладах в соціальні фонди; відсутності утримання
податкового кредиту; контролю над вкладеними коштами.
2. Мотивація персоналу за рахунок (без підвищення фонду заробітної
плати): забезпечення співробітників накопиченням (пенсією); захисту життя і
здоров'я
співробітників;
зниження
плинності
кадрів;
залучення
висококваліфікованих кадрів за допомогою привабливого соціального пакету.
Ефективність корпоративного пенсійного страхування полягає у
досягненні балансу між сьогоднішніми можливостями підприємства та
потребами у пенсійному забезпеченні працівників. Реалізація вдалого
корпоративного страхування повинна передбачати постійне, а можливо, й
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щорічне, коригування умов, залежно від результатів роботи підприємства.
Корпоративне пенсійне страхування є ефективним, якщо воно забезпечує
участь всіх працівників підприємства у недержавному пенсійному фонді,
мінімально можливі витрати на обслуговування корпоративного пенсійного
фонду зокрема та пенсійного страхування в цілому, адекватні пенсійні виплати
відповідно до законодавства, максимально можливий рівень доходності активів
КНПФ, мінімальні ризики інвестування пенсійних активів фонду, участь
працівників підприємства у корпоративному пенсійному фонді через сплату
пенсійних внесків за власний рахунок тощо.
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МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНННЯ МЕХАНІЗМУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР
Закономірності економічного розвитку України визначають проблеми
функціонування інтегрованих економічних систем в якості пріоритетних,
оскільки такі форми об’єднань виступають системоутворюючим елементом
розвитку національного господарства. Інтегрована структура – це єдина
підприємницька форма, яка розширює ринкове середовище і формує такий
економічний простір, що сприяє реформуванню та реструктуризації економіки.
Тому, ефективне функціонування інтегрованих структур потребує теоретикометодологічного
обґрунтування
та
інструментального
забезпечення
дослідження елементів механізму взаємодії в процесі інтегрованості, системних
перетворень у сформованому ними економічному просторі.
Аналіз механізму функціонування може здійснюватись через теоретичне
обґрунтування базових категорій, що утворюють понятійний апарат
дослідження. Перш за все, це визначення механізму формування та
функціонування інтегрованих структур, його системного компоненту. Крім
того, обґрунтування потребують категорії залежності, обумовленості та
узгодженості, які зміцнюють механізм функціонування інтегрованих структур.
Необхідно визначити організаційно-виробничий та економічний потенціал
інтегрованої структури, що дасть можливість сформувати напрямки
трансформаційних перетворень, змін та взаємозалежності між елементами
даного механізму. Використання показників ефективності механізму
функціонування інтегрованих структур дає можливість дослідити їх сталий
розвиток та визначити конкурентні преваги на національному та міжнародному
ринках. У свою чергу, факторний аналіз забезпечить рівень впливу
внутрішнього та зовнішнього середовища на механізми функціонування
інтегрованих структур, напрямки його змін, можливість виникнення ризиків в
процесі інтеграції.
Дослідження механізму функціонування інтегрованих структур потребує
системного аналізу, оскільки по своїй структурі являє собою певну систему.
Так, Дружиніна Ю.О. вважає, що: «Економічний механізм функціонування
інтегрованої структури бізнесу являє собою систему економічних методів та
важелів, що, по-перше, забезпечують зовнішні зв’язки інтегрованих структур
бізнесу і створюють відповідні умови отримання доходу, по-друге, сприяють
розвитку виробничих відносин всередині інтегрованої бізнес-структури» [1].
Таке трактування механізму, як «система методів та важелів», не в повній мірі
розкриває його сутність, оскільки він є будовою (системою ланок), що визначає
порядок певного виду діяльності..
Сутність механізму функціонування інтегрованої структури розкривається
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єдністю стійких взаємозалежностей складових елементів, що у свою чергу
характеризує стан та адаптованість до економічного простору, в якому
функціонують інтегровані структури.
Як організаційна структура, механізм функціонування включає сукупність
внутрішніх та зовнішніх зав’язків, зміни яких відбуваються на організаційному
рівні. Основну увагу в структурі приділяють аналізу головного елементу –
розподілу праці, що відображає функціональні та управлінські зв’язки.
Особливість й багатогранність взаємозв’язків породжують горизонтальні та
вертикальні, функціонально-лінійні, регламентовані та нерегламентовані,
формальні та неформальні відносини. Сукупність таких відносин формує
організаційну структуру управління, мета якої – досягнення стратегічного
завдання, сталого економічного розвитку, здатність адаптації механізму
функціонування до змін середовища. Тому, структура розвитку визначається
стратегією механізму функціонування. В цих умовах стратегія становиться
впливовим фактором і перетворюється у складовий елемент механізму
функціонування.
З точки зору системності, механізм функціонування інтегрованих структур
має власний організаційно-економічний потенціал, що представляє собою
сукупність можливостей здійснити процес розширеного відтворення у
визначеному економічному просторі з метою отримання певного ефекту та
утримання сталих конкурентних переваг. Характерна ознака такого потенціалу
– його певна цілісність і відносна стійкість. Складовими частинами потенціалу
є:
- виробничий потенціал – сукупність факторів виробництва, матеріальна
основа механізму функціонування інтегрованих структур, яка дає можливість
визначити його адаптованість до виконання поточного та стратегічного
завдання виробничого процесу;
- ресурсний потенціал – сукупність ресурсів, що використовуються у
виробничому процесі, рівень забезпеченості та якість їх переробки;
- трудовий та інтелектуальний потенціал – сукупність трудових та
інтелектуальних зусиль з метою виконання виробничих та наукових завдань;
- технологічний потенціал – сукупність технологій, здатних раціонально
використовувати наявні ресурси з мінімальними витратами;
- ринковий потенціал – сукупність умов для зайняття певної ніші у
ринковому середовищі з метою оптимального синергетичного ефекту;
- управлінський потенціал – сукупність форм, методів менеджменту у
високо-організованій структурі, що дають можливість досягти неперервності,
гармонійності та оптимальності управлінського процесу.
Отже, дослідження механізму функціонування інтегрованих структур як
сукупності елементів, що знаходяться у взаємозв’язку та взаємодії, потребують
системного аналізу в економічно-просторовому напрямі. Системний підхід
надає можливість визначити організаційно-економічний потенціал механізму
функціонування, який являє собою сукупність чинників реалізації процесу
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розширеного відтворення, отримання економічного ефекту та отримання
конкурентних переваг на ринку.
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ЛЮДСЬКИЙ РЕСУРС В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ
КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
В сучасних умовах змінюються джерела, пріоритети та система факторів
економічного розвитку. Це обумовлює відповідні зміни міжнародної
конкуренції та економічних політик країн. Зайнятість та створення нових
робочих місць стають важливими показниками та цілями економічної політики
держав поряд с темпами зростання.
Розвиток людського ресурсу стає все більш важливим джерелом інновацій,
технологічної модернізації та конкурентоздатності. Водночас відбувається
інтернаціоналізації формування та використання людського ресурсу міжнародна
трудова
міграція,
багатонаціональна
зайнятість
в
транснаціональних корпораціях, інтернаціоналізація освіти та науки.
Розвиток та використання людського ресурсу, структурні реформи ринків
праці, соціальні умови стають все більш значущими у розвитку міжнародної
конкурентоздатності.
Аналіз
останніх
публікацій.
Дослідження
міжнародної
конкурентоспроможності є інтегративним та міждисциплінарним, оскільки
враховує підходи міжнародної економіки, теорії економічного розвитку,
інституційної теорії та інших.
Наукові
дослідження
з
проблем
економічного розвитку та
конкурентоспроможності, економічної політики, взаємодії економічних і
соціальних процесів представлено працями М. Портера, Д.Мебраті. Дж.
Стігліца, Дж.Футозі, які обґрунтували підходи до вимірювання
результативності економічного розвитку поза межами ринкових підходів, з
позицій врахування соціальних та людських факторів.
Результати дослідження. Конкурентоспроможність в сучасних умовах
повинна спиратися на економічні, інвестиційні, інституційні, людські та
соціальні фактори. Конкурентоздатність на основі підходів Всесвітнього
економічного форуму можна визначити як здатність фірми, галузі та країни
створювати продукти і послуги для глобальних і національних ринків на основі
міжнародних конкурентних переваг, лідерство у інноваціях, кваліфікації
робочої силі, продуктивності праці.
Особливості сучасних світових процесів визначають тенденції глобальної
економіки та конкурентоспроможності:
- тенденція дво-швидкісного глобального економічного розвитку: помірні
темпи розвинутих економік та значно вищі темпи країн, що розвиваються, що
веде до перерозподілу конкурентоздатності;
- формування регіональної конкурентоспроможності, в першу чергу в
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регіональних зонах вільної торгівлі;
- посилення глобального впливу міжнародної конкурентоспроможності
провідних азійських країн (Японія, Китай, Індія та інші);
- тенденція зростання ролі людських та соціальних факторів економічного
розвитку та міжнародної конкурентоздатності;
- тенденція підвищення ролі «стійкого розвитку» та «стійкої
конкурентоздатності» в силу зростання ролі людських і соціальних факторів
конкурентоспроможності.
Підвищення якості людського ресурсу, ефективна зайнятість населення,
соціальні умови стали пріоритетами для розвинутих країн та «зростаючих
економік».
Наукові дослідження людського ресурсу і соціального прогресу базуються
на економіці та одночасно є міждисциплінарними. Зокрема, дослідження та
аналітичні оцінки Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) все більше
спрямовані на виявлення взаємодії ресурсних, інвестиційних, інноваційних,
людських, соціальних та інших факторів конкурентоздатності.
Концепція стійкої конкурентоспроможності враховує, по-перше, якість
економічного зростання, по-друге, взаємодію економіки та екологічних і
соціальних процесів, по-третє, підтримання довготривалого балансу економіки
та соціальної стабільності.
На основі концепції стійкої конкурентоспроможності ВЕФ сформував
більш комплексний вимірник, який названо «стійкісно-адаптований індекс
глобальної конкурентоздатності» (Sustainability-Adjusted Global Competitiveness
Index - GCI). Він відображає «набір інституцій, політик і факторів, що дають
змогу підтримувати продуктивність нації протягом тривалого періоду за умов
підтримання соціальної та екологічної стійкості» [1, с.52-53], здатність країн
підтримувати не тільки кількісне зростання економіки, але і її соціальну
стійкість та екологічну безпечність.
Значення людського ресурсу та соціальних умов враховано в методиці
ВЕФ шляхом визначення питомої ваги соціальних факторів у загальному
індексі
конкурентоспроможності.
Так,
у
дослідженні
глобальної
конкурентоспроможності ВЕФ за 2012 рік використовуються такі показники
соціальних та інноваційних факторів: здоров’я та початкова освіта, вища освіта
та тренінг, ефективність ринку праці, технологічна адаптація. Вага цих
людських та соціальних умов у загальному індексі конкурентоздатності у
методиці ВЕФ оцінюється у 44 % [1, с.8], що свідчить про їх значну роль.
Глобальні ранги основних факторів конкурентоспроможності України в
оцінці ВЕФ є диференційованими. Так, згідно звіту ВЕФ за 2012 рік по
підсумковому індексу конкурентоздатності Україна займала 74 місце у
глобальному рейтингу. При цьому інституційні, економічні та ринкові факторів
конкурентоздатності мали значно нижчі показники в порівнянні із загальним
рейтингом. Одночасно показники соціальних факторів є значно вищими ніж
підсумковий рейтинг країни. Так, за рівнем розвитку таких факторів
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конкурентоспроможності, як охорона здоров’я та початкова освіта,
ефективність ринку праці, Україна за оцінкою ВЕФ перебуває на 62 місці у
світі [7, с.17-20]. Таким чином, рівень розвитку сучасних умов розвитку
людського ресурсу в Україні є досить конкурентними у світових вимірах.
Соціально-адаптовані
індекси
конкурентоздатності
відображають
взаємозалежність людського, соціального та економічного розвитку.
Визначення рангів країн Центральної та Східної Європи та СНД за рівнем
соціально-адаптованого
індексу
конкурентоздатності
відповідає
співвідношенням їх рівнів економічного розвитку. Це може відображати
визначальний вплив економічного розвитку на формування ресурсів та
стимулів соціального та людського розвитку.
Таблиця 1
Соціально-адаптований індекс конкурентоздатності в окремих країнах
Центральної та Східної Європи та СНД, 2012 р.
Соціально-адаптований індекс
конкурентоспроможності
Чехія
4,85
Естонія
4,82
Латвія
4,55
Литва
4,52
Казахстан
4,53
Польща
4,32
Росія
4,09
Україна
4,04
Молдова
3,75
Румунія
3,71
Джерело: складено за даними [1,с.68-69]
Країна

Рівень соціально-адаптованого індексу конкурентоздатності України
близький до значень країн-членів ЄС або перевищує рівень окремих з них
(Румунія).
Недостатній розвиток інституційних та фінансових факторів національної
економіки не дає можливості зростання конкурентоздатності. Соціальні умови,
ефективне використання людського ресурсу повинні стати ключовою метою
економічних і структурних реформ, джерелом стійкої конкурентоздатності.
Список використаних джерел
1. The Global Competitiveness Report 2012-2013/ World Economic Forum. Geneva,
2012.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
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Шимків С.А. Сутність та особливості страхування від нещасних випадків на виробництві

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань є невід'ємною частиною процесу суспільного відтворення.
Поточний стан системи страхового захисту працюючого населення зобов'язує
продовжувати і розвивати зусилля наукової спільноти, органів законодавчої та
виконавчої влади, уповноважених державних і громадських організацій щодо
розуміння сутності основних аспектів організації страхування від нещасних
випадків, а відтак і матеріального забезпечення громадян, які тимчасово або
постійно втратили працездатність внаслідок реалізації професійного ризику.
Організаційні, правові та економічні прогалини в діяльності системи
страхування від нещасних випадків можуть привести до нівелювання страхових
принципів і переходу до соціального забезпечення за рахунок державного
бюджету, тому існує об’єктивна необхідність у вивченні особливостей даного
виду страхування.
Значний внесок у розробку теоретичних і практичних аспектів страхування
від нещасних випадків внесли вітчизняні вчені: Базилевич В.Д., Внукова Н.М.,
Гаманкова О.О., Залєтов О. М., Конопліна Ю.С., Осадець С.С., Пікус Р.В.,
Слюсаренко К.С.та інші, а також зарубіжні фахівці: Аверіна А.Н., Балабанова
B.C., Волгіна H.A., Захарова М.Л., Юлдашев Р.Т. та ін. Проте існує потреба у
подальшому дослідженні сутності страхування від нещасних випадків на
виробництві як цілісної системи, так як значні обсяги матеріалів у даній області
та існуючий організаційний порядок потребують переосмислення і значного
доопрацювання.
Метою даної роботи є дослідження сутності та особливостей організації
страхування від нещасних випадків.
Страхування від нещасних випадків - це однин із найважливіших
механізмів регулювання соціально - трудової сфери, що є невід'ємною
частиною життя кожної людини. Працюючи на підприємствах, користуючись
медичними послугами, відпочиваючи на курортах і т.д., кожен з нас стикається
з цією формою соціального захисту, будь то обов'язкове соціальне страхування
або ж добровільне страхування. Будь-яка людина повинна бути впевнена, що
при настанні страхового випадку, її життя і майно захищені, а сім'я матиме
можливість отримати компенсацію.
Загострення уваги до економічних аспектів страхування від нещасних
випадків і професійних захворювань пов’язане зі зростаючою актуальністю
питання збереження трудових ресурсів [1]. Разом з тим варто враховувати, що у
результаті нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
страждають не тільки самі працівники, а й члени їх сімей, підприємства і
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суспільство в цілому. При цьому приховані втрати, такі як втрата робочого
часу, витрати на перепідготовку персоналу а також зниження обсягів
виробництва (продажів), можуть бути в багато разів вище прямих втрат. Такі
приховані втрати компаній не покриваються страховкою. Тому створення дієвої
системи страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань надзвичайно важливо як для працівників, так і для роботодавців.
Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань являє собою складну систему, покликану виконувати ряд
соціально значущих завдань і регулюється Законом України від 21.12.2000 року
№2180-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» [2]. Дія цього
закону поширюється на осіб, які працюють в умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їхньої
форми власності та господарювання, а також на фізичних осіб та на осіб, які
забезпечують себе роботою самостійно і громадян-суб’єктів підприємницької
діяльності.
Основною метою страхування від нещасних випадків виступає
забезпечення страховим захистом, у випадку втрати здоров'я чи смерті
застрахованого в результаті нещасного випадку.
Серед ознак, що притаманні страхуванню від нещасних випадків та
характеризують його, варто виокремити наступні:
- відносини страхування мають імовірний (ризиковий) характер;
- формуються страхові співтовариства із числа страхувальників і
страховиків;
- утворюються кошти страхового фонду за рахунок спеціальних внесків
юридичних і фізичних осіб, що призначаються для відшкодування збитку, який
передбачається заздалегідь;
- матеріальні наслідки збитку перерозподіляються між всіма платниками;
- масовий вид страхування, що здешевлює його вартість.
В дослідженнях вітчизняних економістів представлені різні підходи до
трактування сутності страхування від нещасних випадків, а саме: надання
фінансової допомоги застрахованим при настанні страхових подій;
відшкодування витрат, пов'язаних із втратою здоров'я; підтримка рівня
сімейних доходів при настанні страхових випадків; поліпшення добробуту
людей, забезпечення здорового способу життя, тощо.
На нашу думку, найбільш точно відображають страхові інтереси та
економічну природу ризикового страхування від нещасних випадків наступні
дефініції даної категорії, які поєднують та взаємодоповнюють одна одну.
Зокрема, в підручнику «Страхування» за редакцією С.С. Осадця
страхування від нещасних випадків визначається як «ризиковане страхування,
яке, на відміну від накопичувального довгострокового страхування життя,
передбачає виплату страхової суми лише в разі настання страхового випадку (у
повному розмірі або певної її частини)» [3].
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В.Д. Базилевич зазначає, що зміст страхового захисту за цим видом
страхування полягає у виплаті відповідних грошових відшкодувань,
зумовлених страховим випадком, а також зниженням доходів застрахованої
особи, зумовленим нещасним випадком, який він трактує як несподівану
непередбачувану подію, що виникла всупереч волі людини, наслідком якої є
ушкодження здоров'я або смерть людини [4].
Н.М. Внукова трактує страхування від нещасних випадків як ризикове
страхування, яке передбачає, при настанні страхового випадку, виплату
страхової суми у повному розмірі або певної її частини. Робить акцент на тому,
що даний вид страхування не передбачає виплати страхової суми або
повернення сплачених внесків по закінченні терміну дії договору страхування
[5].
Враховуючи наведені трактування сутності страхування від нещасних
випадків визначимо його особливості:
- ризиковий вид страхування, який не виконує нагромаджувальної функції;
- за умови, якщо страхова подія не відбулась, сплачені внески не
підлягають поверненню страхувальнику;
- за умови, якщо страхова подія відбулась, застрахований отримує виплату
страхової суми в залежності від складності ушкоджень, отриманих в результаті
нещасного випадку.
До того ж, зміст страхування від нещасних випадків останнім часом
змінюється за рахунок включення додаткового страхового покриття у вигляді
страхування смертельно-небезпечних захворювань. Таким чином, повну
сучасну назву добровільного виду страхування можна трактувати як
страхування від нещасних випадків і хвороб, основною метою якого є
відшкодування збитку, нанесеного здоров'ю та життю застрахованого в
результаті нещасного випадку або настання захворювання, а система
страхування від нещасних випадків має забезпечувати застрахованим і членам
їхніх родин комплексний захист від економічних наслідків настання
непрацездатності або смерті, що відбулися в результаті непередбачених і
випадкових подій.
Отже, сутність страхування від нещасних випадків проявляється через
його особливості, такі як ризиковий характер здійснення, відсутність
накопичувальної складової, відсутність повернення страхових внесків в разі
ненастання страхового випадку. Всі ці фактори і є складовими механізму
регулювання соціально - трудової сфери.
Список використаних джерел
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПЕРЕСТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Економічний розвиток України досяг такої ситуації, за якої необхідно
найближчим часом обрати ефективний шлях переходу до нової та ефективної
економіки, яка забезпечить високі економічні показники та підвищить рівень
життя населення. В той же час, трансформація української економіки повинна
враховувати вплив геополітичних та геоекономічних показників, які пов’язані з
процесом глобалізації. Світові глобалізаційні процеси набули широкого
розвитку у кінці ХХ – початку ХХІ ст. та значною мірою вплинули на світовий
страховий ринок.
Інтеграційні процеси на ринку перестрахування досліджували досить
багато видатних вчених, серед яких можна виділити проф. Базилевича В.Д.,
доц. Пікус Р.В., проф. Гаманкову О.О., проф. Осадця С.С., Зарубу О.Д.,
Клапківа М.С., Мниха П.В., Шумелду Я.П. та інших вчених та працівників
страхової галузі, які займаються проблемами страхування та перестрахування.
Більшість українських страхових компанії є компаніями з іноземним
капіталом, тому важливо визначити основні позитивні та негативні сторони
інтеграційних процесів страхового ринку України в міжнародний страховий
простір.
На сьогоднішній час український страховий та перестраховий ринок не
може достатньою мірою конкурувати зі світовим ринком, оскільки страхування
та перестрахування розвивається в Україні тільки в останні двадцять років,
внаслідок чого українські страховики та перестраховики не мають достатніх
фінансових можливостей для виходу на світовий ринок.
Рівень покриття потенційних ризиків в Україні становить близько 10 %, а у
більшості розвинених країн цей показник становить 90-95 %. Рівень покриття
перестрахування в Україні становить близько 2-3 % від застрахованих ризиків,
в той час як світові перестрахові компанії забезпечують перестрахування всіх
ризиків, які страхова компанія не в змозі відшкодувати самостійно [6].
В останні роки на українському ринку працюють 112 страхових компаній з
іноземним капіталом, що становить 27,1 % від загальної кількості
зареєстрованих страхових компаній в Україні. 84 такі страхові компанії
займаються ризиковими видами страхування та перестрахування, а 28 компаній
страхуванням життя. Загальний обсяг іноземних інвестицій на українському
страховому ринку становить 468 300 000 євро [4].
Якщо розглядати частку присутності іноземного капіталу, який припадає
на окремі країни, то його походження за останні роки залишається незмінним.
Так, на Австрію припадає 15,6 % інвестицій, Російську Федерацію – 9,8 %,
Казахстан – 5,5 %, США – 4,8 %, Нідерланди 3,8 %, Францію – 2,9 %,
Німеччину – 2,1 %, Кіпр та Великобританію – понад 40 % [6].
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Сьогодні щонайменше 15 страхових компаній України входять до складу
таких міжнародних фінансових конгломератів: “Allianz Україна”, “Allianz Life”,
“АХА Страхування”, “АХА Україна”, “Граве Україна”, “Граве Україна
Страхування життя”, “Дженералі Гарант”, “Дженералі Гарант Страхування
Життя”, “ІНГ Життя Україна”, “Кардіф”, “Кардіф Життя”, “СЕБ Лайф
Юкрейн”, “УНІКА”, “УНІКА Життя” та “Хоум Кредит Страхування”[6].
Усі компанії, які здійснюють перестрахування за кордоном, негативно
впливають на економіку нашої держави, оскільки відбувається відтік капіталу
інші країни. В табл. 1 представлені страхові премії, які сплачені
перестраховикам – резидентам та нерезидентам у 2008 – 2012 роках.
Загальна кількість страхових премій, яка була сплачена на
перестрахування, з 2010 року почала значно знижуватися і у 2012 році страхові
премії розподілялися між перестраховиками – нерезидентами та резидентами
майже порівну. Така ситуація свідчить про те, що українські страхові компанії
втратили велику частку українського перестрахового ринку, який перемістився
за кордон.
Таблиця 1
Загальна кількість страхових премій, яку отримали перестраховики –
резиденти та нерезиденти у 2008 – 2012 рр. (млн. грн.)
Показник
Сплачено на перестрахуваня, у
т.ч.
Перестраховикам - резидентам
Перестраховикам
нерезидентам

2008

2009

2010

2011

2012

9064,6

8888,4

10745,2 5906,2

2552,8

8026,8

7784,1

9753,9

4723,5

1230,8

1037,8

1104,3

991,3

1182,7

1292,0

Джерело: [4].

У 2008 – 2010 роках частка страхових премій, які сплачувалися
перестраховикам – нерезидентам, становила 11,5 %, 12,4 % та 9,2 % відповідно.
У 2011 році ситуація різко змінилася і за кордон сплачувалося 20 % від
загальної кількості страхових премій на перестрахування, а у 2012 році цей
показник становив уже 50,6 %. Як ми бачимо, 2012 рік був провальним для
перестрахування вітчизняних ризиків, внаслідок чого відбувся значний відтік
капіталу за кордон [4].
Така ситуація викликана тим, що українські страховики та перестраховики
не мають достатніх фінансових ресурсів для прийняття ризиків у
перестрахування та виконання своїх зобов’язань у випадку настання страхового
випадку. Іншими словами, українські страхові компанії бояться
перестраховувати власні надвеликі та катастрофічні ризики в Україні.
Перестрахування даних ризиків в національних страхових та перестрахових
компаніях може суттєво вплинути на рівень їх платоспроможності та на рівень
довіри з боку юридичних та фізичних осіб.
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Починаючи з 2008 року відбувається поступове зниження страхових
премій, які сплачуються на перестрахування перестраховикам – резидентам,
винятком був лише 2010 рік.
Українські страховики перестраховують свої ризики в Російські Федерації,
Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Нідерландах, Латвії, Литві, Казахстані
та країнах колишньої СССР.
Найбільш ризикованими видами, які потребують перестрахування за
кордоном, є страхування майна, страхування наземного транспорту,
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування
фінансових ризиків та страхування відповідальності перед третіми особами.
В свою чергу, Україна приймає ризики на перестрахування з таких країн,
як Казахстан та Російська Федерація.
На сьогоднішній час український перестраховий ринок повністю залежить
від світового перестрахового ринку. Тому першочерговим завданням є
залучення світових перестраховиків на український ринок, а не їх відторгнення.
Якщо, за якоїсь умови, світові перестраховики відмовляться від
перестрахування українських ризиків, тоді український страховий ринок чекає
повний занепад, так як вітчизняні страховики не мають достатніх фінансових
ресурсів для покриття надвеликих та катастрофічних ризиків.
В процесі глобалізації українського страхового ринку, головним завданням
уряду є залучення іноземних страховиків шляхом здійснення цілого комплексу
заходів (перш за все спрямованих на підвищення платоспроможного попиту).
Тільки після досягнення певних успіхів в вирішенні цього завдання можна буде
казати про введення більш жорстких заходів регулювання діяльності іноземних
страхових компаній, таких як особливий механізм оподаткування; спеціальний
порядок розміщення страхових резервів; внесення грошового депозиту в
Центральний банк на весь період діяльності (як це робиться в Китаї);
дотримання відповідного співвідношення в апараті іноземного страховика
іноземних і вітчизняних службовців (як в США, Італії); розміщення грошових
коштів статутного капіталу тільки в Україні у відповідних формах.[5]
Таким чином, глобалізація вітчизняного страхового ринку може відбутися,
якщо їхня політика буде направлена на зміцнення конкурентоспроможності
українського ринку перестрахування (страхування).
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ДЕРЖАВА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ПАРТНЕР В СИСТЕМІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Глобалізація світових ринків, нестабільність ринкового середовища, зміни
умов діяльності підприємств, побудова нових політико-економічних систем,
«розмивання» національних кордонів і зростання впливу транснаціональних
організацій змушує Україну відшукувати нову економічну модель розвитку [3].
Відтак одним з найголовніших завдань, яке постало сьогодні перед Україною, є
розбудова конкурентоспроможної національної економіки, якій властивий
ринковий динамізм, сучасний технологічний та організаційно-управлінський
рівень, структурна збалансованість та добробут населення. Аналізуючи сучасну
стратегію розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів,
важливо взяти до уваги основні напрямки інтеграції країни до глобального
світогосподарського середовища і пріоритети внутрішньої реорганізації
структури економіки та економічних інститутів відповідно до вимог
постіндустріалізації та глобалізації світогосподарського середовища [2; 4]. Не
викликає сумнівів і той факт, що забезпечувати конкурентоспроможність
національної економіки покликана держава. З цього приводу В. Геєць
підкреслює, що стан конкуренції в економіці істотно пов’язаний із діяльністю
держави, оскільки саме вона визначає законодавчі антимонопольні обмеження і
має у своєму розпорядженні механізми, здатні запобігати недобросовісній
конкуренції. Крім того, реалізуючи економічну політику, держава може
встановлювати певні правила, серед яких умови конкуренції є одними з
фундаментальних [1, с. 431]. Формування ефективної конкурентної політики
сприятиме вітчизняним підприємствам у їх високотехнологічному експорті та
прагнутиме підвищувати конкурентоспроможність товарів місцевих виробників
порівняно з їхніми імпортними аналогами. На думку О. Шнипка, у світовій
практиці утверджується інтегроване розуміння конкурентної політики як такої,
яка не лише має в основі засадничі ідеї та принципи захисту і сприяння
конкуренції,
а
й
передбачає
дотримання
стратегії
досягнення
конкурентоспроможності національної економіки [6, с. 189].
Варто зазначити, що конкурентні відносини являють собою широкий
спектр взаємозв’язків між суб’єктами конкурентного середовища національної
економіки, дуалістичний характер яких розкривається крізь призму
суперництва (антагоністична складова), як прагнення реалізувати власні цілі та
інтереси, та взаємодії (конструктивна складова), як усвідомлення отримання
конкурентних переваг від взаємодії різних суб’єктів національної економіки.
Відтак в сучасних умовах однією з найбільш важливих конкурентних переваг
стає схильність до співпраці та постійний пошук найбільш ефективних
партнерських відносин, що дозволять суб’єктам корпоративного сектору
досягти, зберегти і посилити свої конкурентні переваги.
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Усвідомлення важливості партнерських відносин потребує детального
розгляду такого важливого учасника партнерських відносин в національній
економіці, як держава, оскільки нині залишається несформованою прийнятна і
виважена політика щодо реалізації завдань регуляторної діяльності держави в
формуванні партнерських відносин. Доцільно виокремити дві форми
присутності держави у партнерських відносинах:
1) держава як опосередкований партнер, що здійснює вплив на
безпосередніх учасників партнерських відносин шляхом нормативно-правового
регулювання ринкової діяльності, здійснення функцій прогнозування,
планування, координації та контролю;
2) держава як безпосередній партнер, що приймає участь у партнерських
відносинах на засадах державно-приватного партнерства.
Держава як учасник
взаємовідносин створює інституційну основу
розвитку партнерських відносин, а саме механізми стимулювання створення
партнерських структур, законодавче регулювання діяльності суб’єктів
господарювання, інші нормативні акти, що регулюють взаємовідносини між
суб’єктами національної економіки.
Державно-приватне партнерство є своєрідним інституційним та
організаційним альянсом державної влади і приватного бізнесу, створеним для
реалізації суспільно значущих проектів у широкому спектрі діяльності – від
розвитку стратегічно важливих галузей економіки до надання суспільних
послуг у масштабах всієї країни чи окремих територій, є [5]. Державноприватне партнерство дозволяє об’єднати ресурси держави та бізнесу. Внеском
з боку держави можуть бути об’єкти інфраструктури, нові сегменти клієнтів,
фінансові гарантії, а з боку бізнесу – інвестиції, навички управління, зниження
витрат, інноваційні рішення тощо. Стратегічними напрямками використання
механізмів співпраці бізнесу і держави в реалізації інфраструктурних проектів
на рівні місцевого самоврядування виділяють транспорт, зв’язок, сферу ЖКГ,
інновації, а в соціальній сфері – освіту, охорону здоров’я, комплексну систему
соціального захисту населення.
Важливо розглянути випадки доцільності співпраці державного і
приватного сектору. Так, держава може створювати партнерські відносини з
приватним сектором у наступних випадках:
- проект не може бути реалізовано за рахунок фінансових ресурсів або
спеціальних знань місцевої влади;
- бізнес-партнер підвищить якість і рівень виконання проекту або надання
певних послуг;
- участь бізнес-партнера прискорить упровадження проекту;
- участь бізнес-партнера в державних проектах підтримують споживачі
послуг;
- є можливість для конкуренції між компаніями, що бажають взяти участь у
партнерстві;
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- немає нормативних та законодавчих заборон для участі бізнес-партнера у
реалізації проекту або наданні послуг;
- результат співпраці є вимірюваним;
- проекти або послуги, що реалізують у партнерстві з бізнесом, надають
інноваційні ідеї і стратегії для подальшого розвитку певної галузі;
- існує попередній позитивний досвід роботи органів влади з приватним
сектором.
Слід зауважити, що ефективне функціонування національної економіки
потребує дослідження
економічних інтересів її суб’єктів. Відповідно,
визначення природи економічних інтересів суб’єктів національної економіки
породжує необхідність розробки механізму ідентифікації економічних інтересів
учасників партнерських відносин. Такий механізм передбачає дотримання
наступної вертикалі взаємоузгодження: інтерес держави – інтерес суб’єктів
господарювання, тобто партнерів – інтерес національної економіки.
Відтак за сучасних тенденцій розвитку національної економіки, що
характеризується ринковою турбулентністю, важливими стають не лише
здатність виявити та задовольнити певні потреби клієнтів, але й спроможність
формувати довготривалі відносини з усіма партнерами, що беруть участь у
виробництві товару та дають можливість ці потреби задовольнити. У зв’язку з
цим набули актуальності та особливої важливості вивчення генезису теорії
партнерства як наукове відображення принципів функціонування національної
економіки.
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