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НАУКОВІ СТАТТІ
Економічна теорія

УДК [338.439:346](477)
В. А. Чеботарьов,
кандидат економічних наук,
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Структурна деформованість продовольчого комплексу України, зокрема
її харчової та переробної промисловості, світовий
досвід опрацювання та здійснення структурних реформ
досліджень теоретико-методологічних основ проблеми свідчать, що однією із визначальних інституціональних передумов її розв’язання є розробка загальнодержавної доктрини розвитку продовольчої сфери країни. Наразі подібного офіційного документу в Україні
не існує. Тому перед вітчизняною економічною наукою одним з першочергових постає питання розробки доктрини розвитку харчової та переробної промисловості країни на тривалу перспективу, для чого,
цілком логічно, спочатку необхідно визначити
відповідні засади.
Протягом минулого десятиліття завдяки поєднанню пошуків колективів Інституту економіки
НАН та Інституту аграрної економіки УААН, а також
Ради з вивчення розміщення продуктивних сил України НАН були опрацьовані ґрунтовні документи у
даному напрямі [1-5]; у свою чергу автор оприлюднив рекомендації щодо розв’язання означеного питання [6, 7]. Але, жодна з пропозицій науковців не
знайшла відгуків від влади.
Лише наприкінці 2010 р. вище керівництво країни повертається до поставленої проблеми: на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства розміщено Проект Указу Президента України „Про затвердження Національної доктрини реформування та розвитку агропродовольчого комплексу
України” та Проект цієї Національної доктрини [8, 9].
Мтою статті є визначення концептуальних положень розвитку продовольчої сфери, її головних завдань якісного й кількісного характеру та логіки опрацювання і реалізації доктрини харчової та переробної
промисловості України.
Виклад основного матеріалу. У контексті сучасного соціально-економічного стану переробної
сфери продовольчого комплексу країни та опрацювання цієї проблеми, з урахуванням останніх тенденцій
на світових продовольчих ринках й наслідків світової

фінансової кризи 2008-2009 рр., а також виходячи з
глобальних прогнозних орієнтирів, у якості головних
доктринальних засад розвитку харчової та переробної
промисловості (та їх відповідного змістовного визначення) пропонуємо виділити наступні:
Доктрина харчової та переробної промисловості України — це системний нормативно-правовий акт, який приймає орган державної законодавчої
влади вищого рівня на зафіксований тривалий термін,
що чітко встановлює стратегічну мету, показники, пріоритети розвитку галузі, інституціональні передумови,
організаційно-економічні та правові основи реалізації
вищезазначеного документу.
Запропоноване категоріальне визначення доктрини харчової та переробної промисловості випливає із
загального розуміння цього терміну, яке вміщено в
зазначеному Проекті Національної доктрини: „Доктрина — сукупність керівних принципів, політичних, господарських, правових, соціальних і етичних поглядів
на основні напрями реалізації політики держави” та
визначення у цьому ж документі її ролі „як субсидіарного джерела права” [9].
Зазначені визначення допоможуть розкрити більш
повно зміст інших доктринальних засад розвитку харчової та переробної промисловості.
Призначення доктрини — визначення концептуальних положень, характеру та принципів співупорядкованості складових соціально-економічного розвитку з класифікацією позитивних та негативних чинників у межах встановленого часового періоду, а також логіки та механізмів досягнення зафіксованих параметрів.
Невід’ємною складовою класифікації функціонального призначення доктрини є виділення її економічного, соціального та політичного аспектів (при врахуванні переходу в реальній дійсності одного змісту до
іншого). Їхні основні риси полягають у наступному.
Економічний аспект: формування високоефективного
ресурсозберігаючого виробництва в галузі, що забезпечувало б стабільні високі порівняльні переваги України в системі міжнародного поділу праці і конкурен4
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тоспроможність вітчизняних харчових продуктів на
внутрішньому і зовнішньому ринках. Соціальний аспект: становлення багатоукладної економіки і реального ефективного соціально-відповідального власника в
харчовій та переробній промисловості, що за підсумком постане гарантом стабільного соціального середовища в продовольчому комплексі та національному
господарстві у цілому. Політичний аспект: визначення
інституціональних умов і механізмів здійснення реформування галузі, спрямованого на затвердження соціально-орієнтованих форм господарювання і, у кінцевому рахунку, на реалізацію Національної доктрини.
Принципово важливим є те, що призначення доктрини, її економічні, соціальні та політичні аспекти
мають розглядатися у контексті розвитку національної
економіки й одночасно відображати глобальні тенденції
розвитку.
Розробка і реалізація доктрини харчової та переробної промисловості у контексті загальнодержавного розвитку зумовлює необхідність оптимізації
міжгалузевих відносин в рамках єдиного господарчого комплексу (ЄГК) й урахування сумарного ефекту економічної, технологічної та соціальної взаємодії
підкомплексів, сфер і галузей, а також ефекту міжрегіональної та зовнішньоекономічної співпраці. Відображення тенденцій глобального економічного розвитку потребує наступного: першочергово, у доктрині
необхідно враховувати тенденції розвитку світового
продовольчого ринку — загострення для переважної більшості країн, у тому числі й найрозвинених,
проблеми забезпечення продовольством, що за всіх
інших умов підвищуватиме порівняльні переваги й
конкурентоспроможність продукції вітчизняної харчової промисловості. У числі тенденцій природноекологічного характеру, що найбільше впливають на
агропродовольчий сектор України, необхідно виокремити: загрозу потепління у світовому масштабі;
різке загострення проблеми води на планеті; зниження
вмісту гумусу в ґрунті.
Ймовірні наслідки дії вищезазначених чинників
дають підстави зробити висновок: у переробній галузі
найактуальнішими є проблеми підвищення ролі держави у відтворювальному процесі та формування замкнутого кола виробничо-економіко-екологічного господарювання, що має соціальну спрямованість.
Виходячи з того, що доктрина має сформувати
основу освоєння інноваційно-інвестиційного розвитку галузі, уважаємо за доцільне у якості терміну
доктрини розвитку харчової та переробної промисловості України закласти період у двадцять років.
Лише у рамках такого достатньо тривалого терміну є
реальним опрацювання та реалізація заходів щодо системного впровадження технологій ІV техніко-еконоЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

мічного укладу та переходу до технологій V укладу. В
ідеалі необхідно буде також закласти підвалини освоєння технологій VІ техніко-економічного укладу.
Разом з тим, із метою конкретизації та цілеспрямованості заходів щодо реалізації доктрини у межах приблизно двадцятирічного терміну є принципово важливим виокремлення трьох етапів по сім років кожний. Це
відповідає останнім підходам Кабінету Міністрів щодо
переходу на засади середньострокового семирічного
планування розвитку національного господарства.
Стратегічна мета розвитку харчової та переробної промисловості України полягає у забезпеченні
продовольчої безпеки країни на рівні науково-обґрунтованих норм раціонального харчування та ефективному використані експортного потенціалу галузі на
основі її структурної трансформації та реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку.
При цьому слід виходити з функціонального призначення харчової та переробної промисловості й характеру міжгалузевих відносин у межах продовольчого комплексу країни. Безумовно, забезпечення продовольчої безпеки держави можливе лише на підвалинах задіяння всіх галузей продовольчого комплексу, харчова промисловість з яких є його інтегруючепоєднуючим структурним елементом. Також підкреслимо, що оскільки мова йде про стратегію галузі, то у
якості кількісних параметрів досягнення мети слід закласти показники саме раціональних норм споживання харчових продуктів. Із цього випливає, що на певних етапах реалізації доктрини кількісні критерії мають уточнюватися. Так, за умов упровадження ефективної державної регуляторної політики, і зокрема —
у харчовій та переробній промисловості, цілком реальним є у межах перших двох семирічних термінів
реалізації доктрини вихід на показники споживання
всіх основних харчових продуктів громадянами України на рівні не нижче 80% від науково-обґрунтованих раціональних норм.
Визначення параметрів розвитку харчової та переробної промисловості у методичному плані раціонально починати із встановлення їх якісних аспектів,
які потім вже доцільно розкрити у кількісних показниках. Якісні параметри доктринального змісту представляють собою характеристики того, якими держава представляє переробні галузі в інституціональному, економічному, соціальному,науковому та природоохоронному вимірах у межах загального терміну
доктрини та кожного із семирічних етапів; які в сукупності складових виступають у якості рушійних чинників, а які — лімітуючими.
Визначальним параметром якісної характеристики галузі у межах двадцятирічного терміну реалізації доктрини є перетворення харчової та переробної
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промисловості України на конкурентоспроможний на
внутрішньо і зовнішньому продовольчому ринках сектор ЄГК, що забезпечує виробництво високоякісних
харчових продуктів за доступними цінами для громадян країни.
Дослідження дають підстави стверджувати, що
головним лімітуючим чинником розвитку харчової та
переробної промисловості є критична міра її структурної деформації. Разом з тим, принципово важливим вважаємо відмітити наступне: інституціональною
передумовою такого положення є недооцінка значення даної сфери у національній економіці та функціонуванні її міжгалузевих відносин, а також ігнорування
ролі харчової та переробної промисловості як головного інтегруючого структурного елементу продовольчого комплексу. Рушійним же чинником розвитку харчової промисловості є її інноваційна структурна трансформація.
Головними завданнями доктрини доцільно визначити:
1. Освоєння інноваційної моделі розвитку харчової та переробної промисловості на основі впровадження високотехнологічних виробництв, а також передових форм і методів виробничо-комерційної діяльності.
2. Формування сприятливого інвестиційного
клімату в галузі (вихідною базою обґрунтування системи заходів та важелів інвестиційної політики, і на
макроекономічному, і на регіональному рівнях, є визначення масштабу інвестиційної проблеми, класифікація і методика розрахунку якої вже опрацьовано
вітчизняними вченими [10]).
3. Випереджаючий розвиток науково-дослідних
робіт в галузі як сфери продукування нового знання і
впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.
4. Забезпечення високої якості харчових продуктів як головного засобу досягнення конкурентних
переваг вітчизняної харчової та переробної промисловості на внутрішньому та світовому продовольчих
ринках.
5. Формування структури сукупної робочої сили
галузі, яка б відповідала передовому рівню сучасного виробництва та соціально-економічних відносин.
6. Розв’язання проблеми соціального відродження адміністративно-територіальних одиниць районного та селищного рівня, які є базою просторового розташування підприємств переробної галузі.
У якості пріоритетних галузей харчової та переробної промисловості України обґрунтованим є
виділення цукрової, олійно-жирової, борошнокруп’яної, м’ясо- та молокопереробної, лікеро-горілчаної, а також виробництво екологічно чистих харчо-

вих продуктів у цих галузях і продуктів для дитячого
харчування. Разом з тим, у контексті опрацювання доктринальних засад розвитку харчової та переробної промисловості необхідним є також виділення головних
сировинних зон кожної пріоритетної галузі, що за умов
відповідного науково-обґрунтованого „поєднання”
дасть змогу сформувати ефективно діючі продовольчі
підкомплекси.
Виділені пріоритетні галузі мають виступати головним об’єктом спрямування заходів державної регуляторної політики. Із урахуванням обмежених можливостей Державного бюджету, його наявні фінансові
ресурси доцільно спрямувати саме в ці продовольчі
підкомплекси. Для їх сталого розвитку слід також
опрацювати та прийняти відповідні Державні програми, які, окрім державного фінансування, передбачали
б дійові механізми першочергового заохочення коштів
приватних інвесторів (бажано вітчизняних).
Визначення основи доктрини харчової та переробної промисловості об’єктивно випливає з класифікації лімітуючого чинника розвитку галузі. Оскільки у якості такого була визначена структура галузі, та
цілком логічно, що й основою — головним об’єктом
спрямування системи заходів державної регуляторної політики — має витупати структура харчової
та переробної промисловості.
Саму ж структуру галузі в укрупненому підході
доцільно визначити у сукупності п’яти груп: виробничо-комерційної, територіально-економічної, демографічної, соціально-економічної та зовнішньоекономічної. Із погляду методики, використовуючи
модель „ефекту бочки”, у межах кожної із вищезазначених груп буде доцільним виділити лімітуючий чинник — структуру, що дозволить визначити
найбільш ефективні важелі структурної трансформації харчової та переробної промисловості. У цілому ж, у контексті здійснення структурної політики
в галузі буде раціональним використання досвіду
структурних реформ агробізнесу щодо реалізації
спільної аграрної політики Євросоюзу, спираючись
на теорію С. Маансхолта.
Механізмом реалізації доктрини харчової та переробної промисловості буде обґрунтованим обрати інноваційну трансформацію її структури.
Об’єктивна обумовленість такого механізму, що характеризується необхідністю перетворень якісного порядку, визначена особливою глибиною деформованості і структури харчової промисловості в цілому, і
кожної її окремо взятої підгалузі. Інноваційна структурна трансформація виступає як адаптивна реакція на
критичну міру незбалансованості переробної сфери
(напівміри, або ж зміни фрагментарного характеру
зроблять ще більш проблематичним розв’язання ком6

Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

В. А. Чеботарьов
плексу економічних і соціальних питань та збільшать
відставання вітчизняної харчової та переробної промисловості від рівня розвинених країн.) Лише системна структурна трансформація галузі дозволить перейти до інноваційної моделі її розвитку. У такому
відношенні корисним буде також досвід реалізації в
європейських країнах теорії домінуючої економіки відомого французького вченого Ф. Перру, який обґрунтував заходи методологічного характеру щодо ефективного поєднання чинників виробництва в умовах особливо бурхливого розвитку науково-технічного прогресу в продовольчому комплексі.
Економічним інструментарієм здійснення
інноваційної структурної трансформації харчової
та переробної промисловості має стати сукупність
заходів індикативного планування. Вони у порядку
реалізації соціально-економічних пріоритетів галузі
містять визначення пропорцій між її підгалузями і продуктовими підкомплексами, що конкретизуються у
системі індикаторів (показників).
Сутність індикативного планування випливає із
змісту змішаної системи економіки як партнерських
відносин держави та приватного бізнесу й виявляється в його функціях. Основні з них: інформаційна, мотиваційна та координуюча. Реалізація інформаційної
функції в харчовій та переробній промисловості обумовлює необхідність визначення державою макроекономічних пропорцій в галузі й конкретизацію їх у системі індикаторів — основних показників, що задають бізнесу орієнтири виробничо-комерційної діяльності. Наявність подібного роду орієнтирів виступає
основою реалізації мотиваційної функції індикативного планування. Оскільки ж ринок у якості сутнісних
має механізми регулювання які самоналагоджуються
і множинний характер прийняття господарських
рішень, остільки об’єктивно виникає необхідність наявності органу, що здійснює оптимізацію функціонування і в цілому економічної системи, і її агрегованих
структурних утворень. При чому, такий орган повинен мати статус верховного інституціонального
суб’єкту. Відповідний статус може мати лише держава. Звідси — логічний висновок щодо координуючої
функції індикативного планування.
Як аналоги визначення загальних підходів, постановку єдиної стратегічної цілі й системи тактичних
задач, механізми реалізації і засобів забезпечення індикативного планування доцільно обрати практику його
здійснення у Франції, досвід розробки економічної
програми Л. Ерхарда в Німеччині та економічну політику в Японії — „лінію Доджа”.
У сучасних умовах конче необхідне опрацювання й прийняття Закону „Про індикативне планування”.
У ньому слід визначити правовий статус індикативЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

них планів, методичну основу та порядок їх розробки, співвідношення з іншими формами регулювання
економіки, у тім числі й у продовольчій сфері (стратегічним управлінням, стратегічним плануванням тощо).
При цьому знаємо, що даний Закон вимагатиме стикування з іншими нормативними актами (а також
їхнього коригування) в бюджетній, податковій, митній
сферах.
Звернемо увагу на вкрай небезпечну „інституціональну пастку” — зволікання з опрацюванням та
прийняттям Закону „Про індикативне планування”
може суттєво погіршити умови розвитку в межах середньо- та довгострокової перспективи не тільки харчової та переробної промисловості, а й національного
господарства у цілому (автор намагався це довести
ще у 2003 р. [6]). Відсутність такого закону є своєрідною „вибухівкою сповільненої дії” в реалізації сучасних заходів Кабінету Міністрів щодо переходу на засади семирічного терміну планування в Україні.
Стимулюючі чинники розвитку харчової та переробної промисловості України полягають у наступному: наявність потужного природно-ресурсного потенціалу галузі; величезні обсяги внутрішнього і зовнішнього ринків харчових продуктів; висока інвестиційна привабливість переважної більшості її галузей,
що є особливо важливим з урахуванням прогнозованого відносно-надлишкового промислово-фінансового капіталу в країні.
Стримуючі чинники розвитку переробної промисловості: нераціональна структура харчової та переробної промисловості й у цілому — продовольчого комплексу країни; недостатній професійно-кваліфікаційний рівень сукупної робочої сили галузі та
техніко-технологічного забезпечення виробничо-комерційного процесу; значні обсяги імпорту харчових продуктів, тим більше, — переважно низьких
якісних параметрів.
Оскільки доктринальні засади мають визначити
орієнтири на довготривалий розвиток харчової та переробної промисловості країни, то особливо важливою є класифікація відповідних ризиків. При цьому,
із метою забезпечення адекватності прогнозуючих
заходів ризики слід диференціювати за основними
групами: інституціональними, економічними та природно-екологічними.
Із групи інституціональних, особливо у межах
першого семирічного етапу, найбільш вагомими можуть бути: суттєві дестабілізаційні прояви в сировинній
сфері внаслідок імовірно непідготовленого переходу
до ринку землі; недостатня керованість харчової та
переробної промисловості, внаслідок відсутності спеціалізованого органу в управлінській структурі виконавчої влади вищого рівня та високої тінізації галузі;
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загальна висока присутність на вітчизняному продовольчому ринку іноземних суб’єктів господарювання. Серед економічних ризиків особливо загрозливими можуть бути: недостатня економічна рентабельність
виробничо-комерційної діяльності вітчизняних товаровиробників продовольчого комплексу, зокрема, —
харчовій та переробній промисловості; посилення нестабільності кон’юнктури світового ринку енергоресурсів, у результаті чого для вітчизняних товаровиробників у тому числі й у переробній галузі, дедалі
більшого значення набуватиме проблема забезпечення паливом; висока імовірність необґрунтованих дискримінаційних заходів іноземних конкурентів на світовому продовольчому ринку, особливо — з боку країн
Євросоюзу.
Можливостями подальшого розвитку харчової
та переробної промисловості країни на довгострокову перспективу, на наш погляд, є наступні:
По-перше, недоспоживання більшості харчових продуктів на внутрішньому ринку. Реалії такі,
що дія такого чиннику не обмежиться одним терміном доктрини.
По-друге, поглиблення світової продовольчої кризи. Є інституціональні та суто економічні підстави передбачати, що остання, у майбутньому, матиме перманентний характер: на відміну від усіх інших (енергетичної, фінансової тощо) остаточно вона ніколи не
буде подолана. На певних етапах розвитку людства,
можливо, лише відносно зменшиться її гострота.
По-третє, величезні потенційні обсяги сировини
для виробництва високоякісних харчових продуктів в
Україні.
Важливим аспектом розробки концептуальних
основ доктрини розвитку харчової та переробної промисловості виступає вирішення питання її варіантів. У
вітчизняній і зарубіжній економічній літературі на цей
рахунок існують різноманітні погляди. У зв’язку з цим
зазначимо:
1. Необхідно у принциповому плані виключити
одноваріантний підхід.
2. Розробку доктрини доцільно здійснювати за
трьома варіантами.
Перший має виходити з прогнозу максимально
можливих темпів зростання вітчизняної економіки,
продовольчого комплексу і цієї галузі, найсприятливіших для України тенденцій розвитку світової
кон’юнктури і внутрішнього ринку, а також природно-кліматичних умов. Це варіант „максимум” або „оптимістичний”. В основу „песимістичного” варіанту (варіант „мінімум”) варто закласти найнесприятливіший
сценарій розвитку вищезазначених тенденцій. При
розробці третього варіанту доцільно виходити з прогнозів розвитку, максимально повно враховуючих і

адекватно відображаючих усю сукупність чинників
світової кон’юнктури і внутрішнього ринку, реальні
обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій, циклічні коливання природно-кліматичних умов і перспективи
зміни політичної ситуації. Цей „реальний” варіант доктрини слід закласти в основу практичного здійснення
продовольчої політики (останній у контексті зміни ситуаційних чинників також буде потребувати коригувань
і доповнень, що виступає об’єктивно необхідним і
нормальним явищем).
Визначальний методологічний принцип
реалізації доктрини полягає у необхідності застосування диференційованого підходу до розвитку
галузі. Сама диференціація має здійснюватися за
системою напрямів: сформованими продовольчими
підкомплексами; конкретними товарними групами
харчових продуктів; регіонами (рівнем їх соціально-економічного розвитку, інвестиційної привабливості, адаптованості до ринкових умов господарювання, географічним положенням); рівнем екологічного стану та охорони довкілля в тих чи інших адміністративно-територіальних одиницях та сировинних зонах; наявності міжрегіональних взаємозв’язків у тих чи інших адміністративно-територіальних одиниць; ступеню розвитку зовнішньоекономічних відносин регіонів в продовольчій сфері ( у тому
числі, — наявності транскордонних форм співробітництва тих чи інших областей).
Засади правового супроводу доктрини розвитку харчової та переробної промисловості у головному передбачають, на наш погляд, опрацювання логіки
її інституціонального прийняття. Саму ж таку логіку
доцільно вибудовувати наступним чином.
Перший етап. Остаточний варіант доктрини має
бути розглянутий Комісією з земельної реформи та
продовольства (її доцільно утворити при Президенті
України) та затверджений Радою національної безпеки та оборони.
Другий етап. На підставі затвердженого РНБО
варіанту доктрини Верховна Рада має прийняти Агропродовольчий Закон, який окрім інших питань агропродовольчої сфери буде регулювати й функціонування
переробної галузі.
Третій етап. Виходячи з положень Агропродовольчого Закону, вищому органу виконавчої влади країни
— Кабінету Міністрів доцільно прийняти Державну
цільову програму розвитку харчової та переробної
промисловості України.
Висновки та пропозиції. Місце і роль галузі,
її інституціональне, економічне та суспільно-політичне значення потребують створення трьох-чотирьох незалежних самостійно працюючих наукових колективів,
які б об’єднували фахівців дослідницьких, госпо8
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дарських та державних органів, а також представників бізнесу продовольчої сфери. Такі мобільні оперативні колективи на підставі попередньо опрацьованих єдиних методологічних, методичних та інформаційних вихідних посилок мають висунути свої проекти доктрини. Опрацювання остаточного варіанту
проекту доктрини доцільно покласти на єдиний колектив провідних науковців. У подальшому підсумковий варіант Доктрини реформування та розвитку
харчової та переробної промисловості України після
розгляду Радою Національної безпеки та оборони у
якості офіційного законодавчого документу затверджується вищим керівництвом країни.
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИННИЦЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
жавних дотацій і субсидій, які отримують організовані аграрні формування. Такий стан речей зумовлює суттєві
„перекоси” в системі державного регулювання сільськогосподарського виробництва, а тому потребує перегляду.
Поряд з цим, ситуація в аграрному секторі економіки вимагає від держави не суцільної підтримки
для всіх ОСГ, в тому числі й збиткових та неперспективних, а адресної допомоги потенційно стабільним та
ефективним домогосподарствам, яка дасть позитивний економічний ефект.
Крім того, зазначимо момент непропорційності
розподілу державної фінансової підтримки, насамперед стосовно дрібних товаровиробників, якими і є селянські домогосподарства, адже хоч законодавство і
не передбачає їх дискримінації в цьому плані і формально
доступ до програми компенсації банківських кредитів
для всіх сільськогосподарських позичальників, в тому
числі і домогосподарств сільського населення однаковий, проте їх практично не отримують як малі фермерські
підприємства так і особисті селянські господарства.
На наше переконання, бюджетні дотації та пільгові
кредити мають отримувати не лише крупні організовані сільськогосподарські підприємства, але й особисті
селянські господарства. Поряд з цим, звичайне ОСГ
не має можливості зібрати документи, потрібні йому
для того, щоб одержати будь-які бюджетні асигнування чи отримати кредити за пільговими ставками. Тому
державну допомогу, пільгові кредити та дотації, як уже
зазначалось у попередніх публікаціях з цієї проблематики [5], повинні отримувати, насамперед, об’єднання ОСГ різноманітних їх видів та форм.
Крім державного дотування виробництва
сільськогосподарської продукції рослинницькими домогосподарствами та пільгового кредитування, на
наше переконання, дієвим інструментом стимулювання їх розвитку повинні бути контрактація та
державні закупки сільськогосподарської продукції.
Поряд з цим, враховуючи, що організовані
сільськогосподарські підприємства виробляють переважну більшість зернових, соняшника і цукрового буряка в Україні [6], державні закупівлі зазначеної сировини в Україні повинні проводитись сільськогосподарських підприємств різних форм власності,
що значно полегшує розрахунки та створює певні
гарантії виконання контрактів продавцями, адже
процеси купівлі продажу продукції та сировини легше контролювати на рівні організованого агроформування, що є повноправною юридичною особою.

Постановка проблеми. Механізм державного
фінансового регулювання діяльності селянських домогосподарств з рослинницькою спеціалізацією повинен не лише
забезпечувати фіскальні інтереси держави, але й створювати дієві стимули для розвитку цієї важливої складової
сільськогосподарської галузі економіки, що виробляє
більше половини вітчизняної сільськогосподарської продукції. Зазначимо, що нині особисті селянські господарства рослинницького спрямування практично не отримують жодних видів державної підтримки, що ставить їх в
нерівні умови, порівняно з організованими сільськогосподарськими підприємствами. Не викликає жодних
сумнівів що диспропорції стосовно можливостей отримання державної підтримки тією категорією аграрних товаровиробників, що виробляє більше половини вітчизняної сільськогосподарської продукції повинні бути врегульовані. Із цієї причини, наразі для України актуальною
проблемою є проблема формування механізму державної підтримки діяльності особистих селянських домогосподарств рослинницького спрямування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що вивченню недоліків механізму державного фінансового регулювання діяльності селянських домогосподарств України та напрямам його вдосконалення
присвячено лише поодинокі наукові праці М. І. Рудої
[1], І. В. Свиноуса [2], Л. Д. Тулуша [3], О. М. Шпичака [4]. Унаслідок нечисленності публікацій, присвячених дослідженню державного регулювання діяльності
особистих селянських господарств, до цього часу значна частина проблем їх розвитку остаточно не вирішена, що визначило необхідність подальших наукових пошуків у цій галузі економічної науки та зумовило потребу в проведенні цього дослідження.
Метою даної публікації є обґрунтування шляхів
розвитку державної підтримки особистих селянських
господарств. Для виконання поставленої мети в ході
написання статті використано економіко-статистичні
методи дослідження, зокрема монографічний, графічний методи та метод порівняння.
Виклад основного матеріалу. Сучасний стан державного регулювання діяльності рослинницьких селянських домогосподарств в Україні характеризується відсутністю державних стимулів для їх розвитку. Насамперед
це пояснюється тим, що будь-якій державі легше створити державні запаси і резерви за рахунок фінансування державних закупівель сільськогосподарської продукції у
організованих сільгосппідприємств а також регулювати
ринок рослинницької сировини через використання дер10
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кетингом, та з часом, можливо, навіть частково переробляти (морозити, квасити, консервувати, тощо)
сільськогосподарську продукцію. Пропонована нами
структура заготівельно-збутового кооперативу, що його
можуть створити власники ОСГ в межах одного окремо взятого населеного пункту, наведена на рис. 1.
Такий кооператив повинен обов’язково мати
підрозділ, що займається заготівлею та збутом сільськогосподарської продукції.
Що ж до підрозділу первинної переробки рослинницької сировини, то його створення, на наш погляд, із
часом ініціюють самі рослинницькі домогосподарства,
що були засновниками цього кооперативу.
При цьому, створення маркетингової служби на
рівні такого кооперативу завдяки можливості дослідження нею ринкової кон’юктури та використання реклами дозволить освоїти нові ринки збуту, та підвищить
розміри доходів від вирощування і реалізації сільськогосподарської продукції.
Служба ж закупок, транспортування та збуту
продукції — це основний підрозділ кооперативу, що
спільно з маркетинговою службою безпосередньо виконуватиме ті функції, для виконання яких і будуть створені такі кооперативи.
Первинна ж переробка сировини (виготовлення
олії з соняшнику, квашення капусти та овочів, тощо),
як свідчать результати попередніх досліджень, значно
підвищить розміри доходів від звичайної діяльності
ОСГ. Враховуючи, що в окремих селах, як наприклад
в селі Степківка Уманського району особисті селянські
господарства з року в рік займаються вирощуванням
однієї і тієї ж продукції, то підрозділи по переробці
сільськогосподарської продукції повинні формуватись
та потрібне для цього обладнання має закуплятись з
врахуванням рівня спеціалізації більшості ОСГ, розташованих в конкретному населеному пункті.
Зокрема, реалізація готової продукції а не сільськогосподарської сировини приносить суб’єктам, що її
реалізували значно вищий розмір доходів, ніж продаж
сировини. Так, порівняння розмірів доходів від реалізації
селянським домогосподарством Федорченка Івана Павловича (с. Степківка Уманського району) насіння соняшника, вирощеного на площі 1 га посівів, а також продукції його переробки (олії та шроту), вироблених із соняшникового насіння, отриманого з 1 га угідь під посівами цієї культури свідчать, що досліджуваному селянському домогосподарству значно вигідніше продавати не
сільськогосподарську сировину (насіння соняшника), а
продукцію її переробки, тобто олію та шрот (рис. 2). Крім
того, якщо отриманий при цьому шрот використати на
годівлю худоби, то сукупний фінансовий результат від
реалізації сільськогосподарської продукції буде ще вищим.
Зокрема, дані про вирощування і реалізацію соняшника та продукції його переробки, отриманих в розрахунку на 1 га угідь, наведені на рис. 2 свідчать, що у разі
продажу не сировини (насіння соняшника) а продукції її

В той же час, попередні дослідження свідчать,
що вітчизняні ОСГ вирощують понад 95 % вітчизняної картоплі, та близько 90 % українських овочів,
плодів і ягід [6].
Враховуючи викладені факти, беручи до уваги
потребу армії, навчальних, лікувальних, пенітенціарних
та інших державних закладів і аналогічних установ, що
функціонують за рахунок бюджетів місцевого рівня, в
картоплі, овочах, плодах та ягодах, на наше переконання, альтернативи проведенню державних закупівель
в ОСГ на сучасному етапі розвитку сільськогосподарської галузі економіки в Україні просто не існує.
Поряд з цим, Господарським Кодексом України
передбачено необхідність під час закупівлі сільськогосподарської продукції за державними контрактами
та контрактами, укладеними місцевими органами влади, дотримання наступних умов:
— дотримання правил державного стандарту або
технічних умов, забезпечення виконання вимог щодо
гранично допустимого вмісту шкідливих речовин у
продукції;
— забезпечення взаємної майнової відповідальності сторін у разі невиконання ними умов договору;
— здавачами сільськогосподарської продукції
можуть бути виключно юридичні особи, незалежно від
їх форм власності [7].
Таким чином, вітчизняне законодавство не дозволяє рослинницьким домогосподарствам бути постачальниками сільськогосподарської продукції для держави в особі державних та комунальних установ, що
потребують використання в своїй діяльності сільськогосподарської продукції різних видів (в тому числі і
плодів, ягід, картоплі та овочів).
У той же час, досвід аграрного бізнесу країн
Євросоюзу свідчить, що в Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Швеції останнім часом зростає частка кооперативів та кооперативних об’єднань у виробництві і
торгівлі зазначеними видами сільськогосподарської
продукції [8, р. 169].
На наше переконання, у найближчому майбутньому вітчизняні ОСГ трансформуються у виробничо-збутові кооперативи. Проте поки-що існує суттєва необхідність у формуванні в межах сільських рад, де
організовані агроформування припинили свою
діяльність і були ліквідовані та на їх основі функціонують ОСГ, заготівельно-збутових кооперативів, які б мали
можливість закупити сільськогосподарську сировину
в ОСГ та наладити збут сільськогосподарської продукції,
виробленої селянськими домогосподарствами. Саме
цей крок дозволить селянським домогосподарствам на
рівні з крупними сільськогосподарськими підприємствами продавати вирощену продукцію як через
роздрібні так і через оптові канали її реалізації. Звичайно, що заготівельно-збутові кооперативи, створені ОСГ
повинні будуть крім надання послуг із закупівлі та продажу сільськогосподарської продукції займатись марЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011
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Директор кооперативу

Маркетингова служба (1-2 працюючих)
Служба закупок, транспортування
та збуту продукції
(1-2 експедитори-водії з невеликими
вантажними автомобілями)

Підрозділ первинної
переробки сировини (5-7
сезонних працівників,
що проводять первинну
переробку продукції
(консервують, морозять,
квасять, тощо), а також
потрібне для виконання
цієї роботи обладнання)

Головний бухгалтер

Заготівельно-збутовий підрозділ

Рис. 1. Пропонована структура заготівельно-збутового кооперативу рослинницьких ОСГ
з плодоовочевою спеціалізацією
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Виручка від реалізації продукції

Прибуток від реалізації продукції

Виручка від реалізації продуктів переробки*

Прибуток від реалізації продуктів переробки*
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2115

3824

420
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Капуста
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Рис. 2. Результати вирощування і реалізації сільськогосподарської сировини
окремих видів та продукції її переробки в ОСГ Федорченка І. П.
*Олія та шрот, квашена капуста, борошно та висівки.

переробки (олії та шроту), домогосподарство Федорченка І. П. отримало виручку в розмірі на 40% більшу та,
крім того, розмір прибутку від реалізації продукції переробки насіння соняшника майже вдвічі вищий.
Схожа ситуація і з реалізацією капусти, яку в 2009 р.
вищезазначене ОСГ вирощувало з метою її реалізації. Зок-

рема, розмір виручки від реалізації на роздрібному продовольчому ринку міста Умань капусти квашеної в розрахунку на 1 га посівів цієї культури, ураховуючи незначний рівень витрат на її переробку, порівняно з переробкою, скажімо зернових чи соняшника, майже на 70 %
більший ніж виручка від реалізації свіжої капусти. При
12
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цьому, прибуток від продажу капусти квашеної в розрахунку на 1 га угідь на 130 відсоткових пунктів вищий.
Що ж до реалізації зерна пшениці, то вона в 2009 р.
принесла досліджуваному ОСГ в розрахунку на 1 га посівів
цієї культури 1820 грн. виручки від її реалізації та 420 грн.
прибутку. Поряд з цим, якщо суб’єкт господарювання
реалізовував не зерно, а борошно та висівки, то розмір
виручки та прибутку від реалізації сільськогосподарської
продукції автоматично зростає майже вдвічі.
Таким чином, як свідчать результати дослідження, нині ОСГ мають достатні підстави для переорієнтації
своєї діяльності з вирощування сільськогосподарської
продукції на її вирощування і переробку та реалізації
при цьому не сільськогосподарської сировини, а готової продукції. За цієї причини, у найближчому майбутньому, вони й будуть об’єднуватись з метою спільної
переробки сільськогосподарської продукції.
Що ж до створення заготівельно-збутових кооперативів рослинницьких ОСГ, у тому числі й з цехами
первинної переробки сільськогосподарської продукції,
зазначимо, що вони мають формуватись на кооперативних засадах, які передбачають розподіл прибутку пропорційно розмірам внесків їх засновників та учасників
до статутного фонду таких кооперативних формувань.
Висновки. Таким чином, лише об’єднання особистих селянських господарств надасть їм можливість
реалізовувати сільськогосподарську продукцію не у вигляді сировини, а у формі продуктів її переробки, що значно підвищить розміри фінансових результатів від її
реалізації. Крім того, кооперація домогосподарств сільського населення дозволить цій категорії аграрних товаровиробників отримувати державні допомоги, брати пільгові
кредити, а також освоїти новий для них канал реалізації
сільськогосподарської продукції — державні заготівлі.
Подальші дослідження стосовно перспектив розвитку особистих селянських господарств в Україні та
подальшого формування системи державної підтримки їх діяльності слід присвятити перспективам інтеграції ОСГ як між собою так і з крупнотоварними організованими агроформуваннями.
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Ярошевич О. Я., Риборак О. В. Формування
механізму державної підтримки діяльності рослинницьких домогосподарств
У статті розглянуто шляхи розвитку механізму
державної підтримки діяльності рослинницьких домогосподарств в Україні та обґрунтовано необхідність
створення ними заготівельно-збутових кооперативів.
Ключові слова: Особисті селянські господарства,
державна підтримка, пільгове кредитування, державні
закупки сільськогосподарської продукції, заготівельно-збутові кооперативи селянських домогосподарств.
Ярошевич О. Я., Риборак А. В. Формирование механизма государственной поддержки деятельности растениеводческих домохозяйств
В статье рассмотрены пути развития механизма
государственной поддержки деятельности растениеводческих домохозяйств в Украине и обоснованно
необходимость создания ими заготовительно-сбытовых кооперативов.
Ключевые слова: Личные крестьянские хозяйства, государственная поддержка, льготное кредитование, государственная закупка сельскохозяйственной
продукции, заготовительно-сбытовые кооперативы
крестьянских домохозяйств.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ДОМОХОЗЯЙСТВ В УКРАИНЕ
ния и эффективного использования имеющегося инвестиционного потенциала домохозяйств.
Целью статьи является обобщение существующих
теоретических подходов к формированию и использованию инвестиционного потенциала домохозяйств, оценка имеющихся финансовых ресурсов отечественных
домохозяйств и возможности их более широкого привлечения для инвестирования развития экономики.
Изложение основного материала. Домохозяйства являются уникальными социально-экономическими образованиями, которые составляют основу жизнедеятельности любого общества. Именно они, наряду с государством и предприятиями являются важными участниками экономической деятельности. Функционируя в пределах народнохозяйственного комплекса страны, каждое домохозяйство включено в экономический круговорот его ресурсов.
Выступая владельцами факторов производства
(земля, труд, капитал), домашние хозяйства являются
поставщиками ресурсов: они получают доход, одна
часть которого потребляется, а другая сохраняется в
форме сбережений и может быть использована в качестве инвестиций.
В настоящее время ученые понимают необходимость глубокого и всестороннего изучения финансов
домохозяйств как перспективного источника привлечения ресурсов в развитие экономики. Для этого финансы домохозяйств должны в достаточной мере выполнять одну крайне важную для условий рыночной
экономики функцию трансформации вкладов в инвестиции. Домохозяйства имеют возможность покупать
акции промышленных корпораций, вкладывать деньги в банковские структуры и на развитие собственного бизнеса. Однако, неблагоприятный инвестиционный климат приводит к снижению использования одного из мощных источников привлечения инвестиций
в экономику Украины.
Опыт развитых стран мира свидетельствует об
активном участии государства в формировании и развитии предпринимательства и семейного бизнеса, поддержке наиболее целесообразных и эффективных его

Постановка проблемы. Формирование и развитие
рыночной экономики в Украине непосредственно связано с привлечением и эффективным использованием инвестиций, без которых невозможно структурное и качественное обновление производства, создание рыночной
инфраструктуры, повышение конкурентоспособности национальной экономики. Однако, годовые объемы инвестиций в отечественную экономику до сих пор остаются
на низком уровне вследствие неблагоприятного инвестиционного климата, который не способствует привлечению иностранных инвестиций в экономику страны, приводит к оттоку отечественного капитала за границу, а также выражается в низком уровне трансформации сбережений населения в инвестиции. С одной стороны, это сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, в который
население в первую очередь направляет инвестиционные
ресурсы, а с другой — лишает его дополнительного источника доходов от инвестиционной деятельности.
Актуальность исследования. Использование
сбережений граждан как источника инвестиционных
ресурсов способствует укреплению экономической
безопасности страны, снижению уровня инфляции национальной денежной единицы и социального напряжения в обществе, что и обуславливает актуальность
исследованной проблемы.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием обозначенной проблемы занимались ряд отечественных и зарубежных ученых таких как: О. Д. Волчанка, Л. Дж. Гитман, В. М. Гринева, М. Д. Джонк [1], В. О. Коюда, О. П. Коюда [2],
Т. И. Лепейко, Т. В. Майорова [3], А. А. Пересада
[4], С. К. Реверчук, , И. Г. Скоморович [5] и другие.
Однако ряд проблем, связанных с формированием и
использованием инвестиционного потенциала граждан и домохозяйств остается нерешенными. Эти вопросы более детально отражены в трудах З. Боди и
Р. Мертона [6], О. М. Гладуна [7], М. Ковалюка,
Г. Л. Леха, Я. В. Петренко [8], С. К. Реверчука [9],
С. И. Юрия, Т. О. Кизими [10], Ю. А. Янкеля [11].
Однако в них отсутствует системный, комплексный
подход к проблеме оценки, наращивания, привлече14
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Таблица 1

Показатели

Всего
совок упных
расходов, грн.
Потребительские совокупные расходы %
в т.ч. продовольственные товары
непродовольственные
товары
услуги
Непотребительские
совокупные расходы
%

Все
домохозяйства

Структура совокупных расходов домохозяйств в 2009 году [12]

В т.ч. по децильным (10%-ми) группам по уровню средних
доходов на душу населения в месяц
первая
десятая
третья
пятая седьмая девятая (максималь(минимальные
доходы)
ные доходы)

2754,1

1911,3

2132,3

2320,2

2867,5

3431,0

4737,0

87,8

94,9

92,1

91,1

88,5

86,3

76,3

53,2

66,1

60,0

57,7

54,0

49,1

38,3

20,0

18,4

20,0

20,6

20,9

21,1

18,5

14,6

10,4

12,1

12,8

13,6

16,1

19,5

12,2

5,1

7,9

8,9

11,5

13,7

23,7

учесть, что в девятой группе домохозяйств удельный
вес непотребительских расходов составлял лишь
13,7%, или на 10% меньше по сравнению с десятой
группой, то логично допустить, что как минимум десятую часть своих совокупных расходов домохозяйства десятой группы могут вкладывать в ту или иную
форму инвестиции. Всего в Украине в 2009 году насчитывалось 17,1 млн. домохозяйств, инвестиционный потенциал которых можно оценить приблизительно
в 10,7 млрд. грн., против 17,1 млрд. грн. в 2008 году.
Такое существенное сокращение инвестиционного
потенциала домохозяйств в 2009 году было обусловлено сокращением их реальных доходов. Ведь в среднем на душу населения доход домохозяйств в сравнении с предыдущим годом вырос лишь на 6,2%, тогда
как индекс потребительских цен возрос на 15,9% [12].
В настоящее время в Украине имеет место как
нехватка минимально необходимого запаса денежных средств для большинства домохозяйств, которые являются индикатором их финансовых проблем,
так и избыток финансовых ресурсов для определенной части домохозяйств из-за отсутствия возможности эффективного и безопасного их вложения. В
этих условиях путь к росту инвестиционного потенциала домохозяйств следует искать не в сокращении их потребительских расходов, а в росте реальных доходов. Следовательно, финансовая политика
государства должна быть направлена, прежде всего, на увеличение общего объема финансов населения, а уже тогда на формирование структуры расходов домохозяйств, приближенной к экономически
развитым странам, где расходы на продукты питания

направлений. В Украине на пути развития семейного
предпринимательства появляются многочисленные
препятствия, обусловленные объективными и субъективными факторами. Для их устранения необходимо
повышенное внимание государства к развитию предпринимательской деятельности, в первую очередь малого бизнеса, формированию соответствующей государственной политики в этой сфере.
Степень инвестиционной активности населения в
значительной мере определяется уровнем его доходов и
развитием в стране рыночных отношений. От уровня
доходов населения, которые составляют финансовые
ресурсы домохозяйств, зависит структура их расходов.
Согласно «закона Энгеля» — рост доходов домохозяйств
увеличивает в их совокупных расходах часть непотребительских расходов, в т.ч. и на развитие собственного
бизнеса, покупку акций, сбережения и тому подобное.
Подтверждением этого могут служить данные таблицы
1, полученные по результатам обследований Госкомстатом Украины в 2009 году 10,5 тысячи домохозяйств.
Приведенные в таблице данные свидетельствуют
о прямой зависимости размера непотребительских
расходов домохозяйств от размера их среднемесячных доходов. Реально только десятая группа домохозяйств имеет возможность вкладывать часть своих
доходов в инвестиции. Это домохозяйства, доходов
которых достаточно не только для того, чтобы удовлетворить свою самую необходимую потребность, но
и вкладывать их в накопление и развитие. По данным
того же опроса только 11,1% исследуемых домохозяйств, против 12,7% в 2008 году, оценило свои доходы как достаточные и делало сбережения. Если
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институтам сбережения и ограниченным выбором инструментов капитализации денежных сбережений через
недостаточное развитие финансовых рынков.
Массовое хранение людьми денег наличностью
в значительной мере объясняется естественным
субъективным ощущением риска возможных убытков. Оно усиливается крайне негативным опытом,
полученным во времена гиперинфляции, сертификатной приватизации и создания финансовой пирамиды,
финансового кризиса.
В этих условиях чрезвычайно актуальным является стимулирование организованных сбережений
граждан, включая создание благоприятных условий
для развития небанковских финансово-кредитных учреждений (страховых компаний, негосударственных
пенсионных фондов, инвестиционных фондов, кредитных союзов, и т. д.).
Для населения всегда актуальным был вопрос о
способе хранения денежных средства. Люди осознают, что хранение средств в банковских учреждениях
обременено депозитным риском — возможностью
полного или частичного невозвращения вкладов или
задержки их возвращения из-за вероятного банкротства банка. Причиной такого риска может быть неправильное оценивание и неудачный выбор банковского учреждения для осуществления депозитной операции. Снижение депозитного риска можно обеспечить разными методами, в частности, путем страхования депозитных вкладов, формированием депозитного портфеля домохозяйства и т. д.
Для рядового гражданина трудно осуществить
оценку банков, которым бы он мог доверить на хранение свои сбережения, вследствие ограниченного доступа к информации об их текущем финансовом состоянии. В этом контексте необходимым является развитие эффективной инфраструктуры финансовых рынков,
которая бы способствовала обеспечению прозрачности в процессе принятия важных финансово-инвестиционных решений и служила дополнительным стимулом
роста объемов организованных сбережений населения.
Актуальным также является создание, при активном
содействии государства, широкой сети консалтинговых
фирм для информационного обслуживания населения,
которые бы предоставляли квалифицированные советы
относительно того, как человеку воспользоваться той или
иной нормой законодательства, как эффективно распорядиться собственными доходами, в какой форме выгоднее
всего осуществлять сбережения, какие виды страхования избрать для себя и т.д. Это позволит активизировать
инвестиционную активность граждан, будет способствовать формированию в Украине среднего класса как основы финансовой стабильности общества.
Выводы. Установлено, что особая роль домохозяйств в народнохозяйственном комплексе страны
заключается в выполняемой ими инвестиционной фун-

составляют приблизительно 30%, а на другие материальные блага — 70% [13, c.127].
Однако, проведенные на основе данных таблицы 1
расчеты показали минимальный инвестиционный потенциал домохозяйств Украины только по двум годам, в то
время, как каждая семья формирует свои сбережения в
течение многих лет. Это инвестиционный потенциал, рассчитанный на основе официальных доходов граждан. В
то же время статистика свидетельствует, что в среднем
расходы населения Украины превышают его доходы на
42 %, что является признаком наличия теневых доходов
у граждан. По самим скромным подсчетам величина
теневых доходов в расчете на одно лицо составляет 4550 грн. на месяц. То есть, общая сумма таких доходов
достигает около 23-27 млрд. грн. в год [13, с.130]. В
этих условиях правительство Украины должно приложить значительные усилия для максимального выведения из «тени» доходов граждан и включения их в экономический оборот. От таких действий в выигрыше будет
и государство и население.
В течение последних лет весомым фактором увеличения доходов домохозяйств стала трудовая миграция работоспособного, наиболее квалифицированного
населения за границу. Статистика свидетельствует, что
в среднем один мигрант, который находится в Италии,
ежегодно пересылает домой около 5 тыс. дол. США, а
по Карпатскому региону (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая область) ежегодные доходы только сельских домохозяйств от трудовых мигрантов достигают 9 тыс. дол. США [13, с. 129].
Если принять во внимание тот факт, что масштабы внешней трудовой миграции составляют 14-15 % от общей
численности населения, можно утверждать, что доходы от трудовой миграции в современных условиях составляют от 13 до 23 млрд. дол. США в год и является
существенным источником формирования совокупных
доходов домохозяйств. Эти доходы расходуются, в первую очередь, на улучшение жилищных условий, образование, медицинское обслуживание, приобретение автомобилей, сложной бытовой техники, то есть, в основном, на потребление. В то же время огромный инвестиционный потенциал заработанных за рубежом
средств в Украине практически не используется из-за
неблагоприятного инвестиционного климата.
В странах с развитой рыночной экономикой домохозяйства является одним из важных поставщиков финансовых ресурсов для экономики, где четверть национальных сбережений формируется именно за счет сбережений граждан. Последние являются важным ресурсом для осуществления кредитных и инвестиционных
операции в банковской деятельности. Незначительное
участие физических лиц в инвестиционных процессах в
Украине обусловлено не только низким уровнем доходов большинства населения, но и недостаточной склонностью его к сбережениям, значительным недоверием к
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кции. Степень инвестиционной активности домохозяйств в значительной степени определяется уровнем
их доходов и развитием в стране рыночных отношений. Учитывая, что большая часть доходов остается в
«тени», общая сумма которых оценивается в 23-27
млрд. грн. в год, правительство Украины должно приложить значительные усилия для максимального вывода из «тени» и вовлечения в экономический оборот
теневых доходов граждан.
Известно, что весомым фактором увеличения доходов домохозяйств является трудовая миграция, совокупные доходы от которой в Украине составляют от 13 до 23
млрд. дол. США в год. Поэтому необходимо создать эффективные механизмы для того, чтобы инвестиционный
потенциал заработанных за рубежом средств использовался на развитие экономики Украины, повысив доверие
к институтам сбережения, стимулируя организованные
сбережения граждан путем создания благоприятных условий для развития небанковских финансово-кредитных
учреждений. Необходимо обеспечить снижение депозитного риска путем страхования депозитных вкладов, формирования депозитного портфеля домохозяйств.
Рекомендуется для помощи домохозяйствам в
управлении собственными финансами и предотвращения рисков создать в Украине институт специальных
финансовых консультантов, который позволит активизировать инвестиционную активность граждан.

Лебідь В. М., Гайдамака О. М., Міколяш Ф. Т.
Проблеми формування та використання інвестиційного потенціалу домогосподарств в Україні
У статті проведена оцінка наявного інвестиційного потенціалу домогосподарств України і досліджено залучення його для розвитку економіки. Встановлена причина недостатнього використання інвестиційного потенціалу домогосподарств для інвестування економіки і запропоновані шляхи його збільшення
і ефективнішого використання.
Ключові слова: інвестиційний потенціал, домогосподарства, ефективне використання, трансформація вкладів населення, дохід.
Лебедь В. Н., Гайдамака Е. Н., Миколяш Ф. Т.
Проблемы формирования и использования инвестиционного потенциала домохозяйств в Украине
В статье проведена оценка имеющегося инвестиционного потенциала домохозяйств Украины и исследовано привлечение его для развития экономики.
Установлена причина недостаточного использования
инвестиционного потенциала домохозяйств для инвестирования экономики и предложены пути его увеличения и более эффективного использования.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал,
домохозяйства, эффективное использование, трансформация вкладов населения, доход.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Цей процес торкається насамперед переходу до
нових технологій, ринків і галузей, до яких раніше
підприємство не мало ніякого відношення; крім того,
сама продукція (послуги) підприємства повинна бути
також абсолютно новою, і завжди передбачаються нові
фінансові інвестиції.
Диверсифікація пов’язана із різноманітністю застосування продуктів, що випускаються компанією, і робить ефективним функціонування компанії в цілому, незалежною від життєвого циклу окремого продукту, вирішуючи не стільки завдання виживання компанії, скільки
забезпечення стійкого поступального зростання. Якщо
продукти компанії мають дуже вузьке застосування, то
вона є спеціалізованою; якщо вони знаходять різноманітне застосування, то це — диверсифікована компанія.
Ідеальним варіантом діяльності будь-якого підприємства, як відомо, є попередження можливих невдач і
втрат продуктивності, які можна визначити з різних
прогнозів компанії, що стосуються саме означених показників. Необхідність диверсифікації може бути виявлена в результаті порівняння бажаного і можливого
рівнів продуктивності і того рівня, який був досягнутий
в результаті діяльності компанії. Для менш успішних
компаній, які не планують (або не можуть спланувати)
свої дії на майбутнє, першою ознакою такого розриву
показників продуктивності часто є скорочення портфеля замовлень або зменшення виробничої потужності.
Усі причини застосування диверсифікації викликані одним — підвищити ефективність діяльності
підприємства не лише на сьогодні та в найближчому
майбутньому, але й на тривалу перспективу.
Процес вироблення оцінки і плану диверсифікації
вимагає часу, зусиль, ретельного вивчення, а головне
— фінансових ресурсів. Диверсифікація охоплює широкий спектр можливостей, варіюючись від досить обмеженого вторгнення в нову область виробництва
лише в межах країни („вузька” диверсифікація) до
широкого вторгнення у виробничі сфери інших країн
(„широка” диверсифікація).
Маркетингові стратегії диверсифікації застосовуються в тому випадку, коли підприємство знаходить
привабливі для себе можливості поза його бізнесом .
В окремих випадках диверсифікація є необхідністю. Наприклад, коли ринок збуту, на якому діє

Постановка проблеми. Прискорення темпів
науково-технічного прогресу, що відбувається в останні
роки, посилення конкуренції, яке спричиняється глобалізацією економіки, фінансова криза, різко загострюють проблему підвищення конкурентоспроможності
товаровиробників, проблеми пошуку і реалізації конкурентних переваг. При цьому динамічні зміни умов і
середовище господарювання потребують постійного
удосконалення та оновлення асортименту продукції,
технологій її виробництва та просування на ринку. У
цих умовах товаровиробники, які прагнуть утриматися
та вижити на ринку, повинні мати в своєму асортименті,
як мінімум, кілька різновидів продукції, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу і взаємно доповнюють один одного, тобто диверсифікувати продукцію.
Аналіз останніх досліджень. Наукові розробки закордонних та українських вчених М. О. Багорка,
І. А. Білоткач, О. А. Ковтун, М. Д. Корінько, Г. О. Пересадько, В. А. Цимбал [1-4] присвячені окремим питанням дослідження диверсифікаційних процесів на прикладі окремих підприємств та регіонів. Перспективи та
проблеми, пов’язані зі своєчасністю диверсифікації окремих галузей та економіки держави в цілому є
актуальними і потребують більш глибоких досліджень.
Мета статі. Розглянути основні причини, види і
шляхи диверсифікації діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. У господарській
практиці може бути запропонована велика кількість
стратегічних альтернатив розвитку і зростання
підприємств в умовах ринку. Однією з таких альтернатив і є диверсифікація.
Диверсифікація є такою концепцією, якій не можна
дати однозначного визначення. Диверсифікація (від латин. Diversus — різний і facer — робити) — це одночасний розвиток декількох або багатьох не взаємопов’язаних технологічних видів виробництва або обслуговування, розширення асортименту виробництва або послуг.
Диверсифікація дає змогу підприємствам „триматися на плаву” при складній економічній кон’юнктурі за рахунок випуску широкого асортименту продукції і послуг: збитки від нерентабельних виробів
(тимчасово, особливо по нових) перекриваються прибутком від інших видів продукції.
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Форми диверсифікації
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Рис. 1. Форми диверсифікації виробництва

підприємство, має тенденцію до скорочення (тобто
товар, який виробляє підприємство, вступає до стадії
спаду життєвого циклу), підприємство мусить виходити в інші сфери бізнесу.
Диверсифікація — це стратегія, яка передбачає
вхід підприємства до нових для нього сфер бізнесу.
Розрізняють такі види диверсифікації: вертикальна
(концентрична), горизонтальна та конгломеративна
диверсифікація.
Вертикальна диверсифікація — коли підприємство починає виробляти товари, які в технологічному
та маркетинговому аспекті пов’язані з існуючими товарами фірми. Яскравий приклад — корпорація „Дженерал моторс”, яка відрізняється найвищим рівнем вертикальної диверсифікації — власна продукція становить близько 65 % загальної вартості автомобіля.
Переваги вертикальної диверсифікації:
• поєднання координації дій з великими можливостями контролю;
• стабільність господарських зв’язків у межах
підприємства;
• гарантовані поставки матеріально-технічних ресурсів;
• тісний контакт з кінцевими споживачами.
Недоліки:
• взаємозалежність підрозділів підприємства, що
в разі негативних зовнішніх змін погіршує становище
підприємства;
• обмежений ринок збуту призводить до зменшення впливу конкуренції:
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• необхідність удосконалення потребує значних
витрат, що, врешті, призводить до перевищення вартості ресурсів за середньою ринковою ціною. Як наслідок указаних недоліків спостерігається зниження
рівня вертикальної диверсифікації.
Горизонтальна диверсифікація передбачає вихід у
нові сфери бізнесу, які пов’язані із задоволенням потреб для існуючих клієнтів (споживачів) фірми. Підприємство, що виготовляє певний вид товару або послуги,
може отримати інформацію від своїх споживачів щодо
необхідності в інших видах товарів та послуг і користування цією можливістю. Саме в цьому полягають переваги горизонтальної диверсифікації, що дає змогу різнобічно врахувати потреби споживачів, при цьому досягається ефект синергізму — сукупність видів діяльності
дає значніший ефект, ніж окремі види діяльності. Приклад — фірма, що здійснює пасажирські перевезення,
виходить у туристичний бізнес та може надавати своїм
пасажирам послуги з туристичного обслуговування.
Конгломеративна диверсифікація — вихід у нові
види бізнесу, які жодним чином не пов’язані ні з існуючою технологією, ні з потребами існуючих у фірми
споживачів. Такий вид диверсифікації потребує найбільших фінансових витрат і доступний лише великим підприємствам.
Диверсифікація виробництва в сільському господарстві з огляду на специфіку даної галузі, має свої
істотні особливості. Виправдано виділяти за критерієм
сфери здійснення три форми диверсифікації: виробничу, фінансову і маркетингову (рис. 1).
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Виробнича диверсифікація — урізноманітнення на
підприємстві видів виробництв, що забезпечують одержання різної продукції і розширення її асортименту.
Фінансова диверсифікація — це урізноманітнення фінансової діяльності, яка досягається через
здійснення підприємством різних видів коротко- і довгострокових фінансових вкладень.
Маркетингова диверсифікація пов’язана із створенням підприємством власної торговельної мережі,
розширенням каналів збуту продукції, залученням
більшої кількості маркетингових важелів просування
товару на ринок, організацією (за необхідності) після
продажного обслуговування проданих товарів.
Можна виокремити два види виробничої диверсифікації: галузеву і продуктово-асортиментну. Галузева
диверсифікація — це збільшення сукупності функціонуючих на підприємстві галузей, які на стадії виробництва
всіх видів сільськогосподарської продукції — кінцевого
споживання, проміжної (насіння, корми) і сировини для
промислової переробки — технологічно не пов’язані між
собою. Галузева диверсифікація тоді має місце, коли
підприємство починає розвивати нові для себе виробництва, які відрізняються від виробництв інших галузей
кінцевим продуктом, застосовуваними засобами виробництва, його технологією та організацією.
Специфічною особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що аграрні підприємства, у тому
числі й спеціалізовані (про вузькоспеціалізовані тут
не йдеться), повинні розривати не одну, а декілька галузей сільськогосподарського виробництва. Кількість
таких галузей може бути різна. У тому випадку, коли
аграрне підприємство починає розвивати нові для себе
сільськогосподарські галузі, таку галузеву диверсифікацію можна назвати горизонтальною (вузькоспекторною). Можна виділити горизонтально інтегровану
та горизонтально неінтегровану диверсифікацію.
Горизонтально інтегрована — це така диверсифікація, за якої сільськогосподарська продукція однієї
галузі може бути використана на виробниче споживання в інших сільськогосподарських галузях.
Наприклад, фуражне зерно як продукція галузі зерновиробництва може бути реалізоване різним споживачам за межі підприємства або ж використане як концентрований корм у відповідних галузях тваринництва. Це
ж стосується інших видів кормів, наприклад, сіна.
Горизонтально неінтегрована диверсифікація має
місце тоді, коли сільськогосподарські галузі по відношенню одна до одної діють автономно.
Аграрні підприємства, крім сільськогосподарських галузей, часто розвивають і промислові галузі (виробництва). За своїм характером такі виробництва можуть істотно відрізнятися одні від одних. Проте за критерієм цільового призначення кінцевого продукту промислових галузей їх можна об’єднати в дві групи. Пер-

ша група — галузі, які переробляють сільськогосподарську сировину. Отриманий від такого виробництва
кінцевий продукт — продовольство — реалізується
населенню через роздрібну торгівлю. Як бачимо, ці
галузі технологічно поєднані із сільським господарством, але це поєднання знаходиться за межами стадії
безпосереднього виробництва сільськогосподарської
продукції. Таку галузеву диверсифікацію можна назвати вертикально інтегрованою. Скажімо, підприємство може побудувати забійний і м’ясопереробний цехи
та виробляти ковбасні вироби, купити млин і виробляти борошно, крупи, побудувати олійницю тощо. Друга
група — це галузі, які за межами стадії виробництва
сільськогосподарської продукції зовсім технологічно не
пов’язані з таким виробництвом. Наприклад, підприємство може виробляти стінові матеріали, пиломатеріали, відкрити швейний цех, розвивати художні промисли тощо. Таку галузеву диверсифікацію можна назвати вертикально неінтегрованою (багатоспекторною).
Аграрні підприємства, окрім галузевої диверсифікації, можуть здійснювати і продуктово-асортиментну
диверсифікацію, під якою розуміють розширення на
підприємстві асортименту продукції, яка виробляється
за єдиною базовою технологією, одними і тими ж засобами виробництва, також тим самим складом працівників, для яких не вимагалися при здійсненні такого розширення набуття нових професійних навичок чи кардинального підвищення кваліфікації. При цьому термін
„асортимент продукції” трактується як сукупність різновидів одного і того ж виду продукції (продукції одного
найменування), які різняться між собою окремими характеристиками, що мають значення для споживачів.
Прикладом продуктово-асортиментної диверсифікації може бути виробництво ковбасним цехом нових для підприємства сортів ковбас, молокопродуктовим — нових видів молокопродуктів, хлібопекарським цехом — різних хлібобулочних виробів і т. д. Зазначимо, що підприємства можуть вдаватися до поглибленого розширення асортименту продукції, наприклад,
виробляти декілька сортів варених, копчених чи напівкопчених ковбас. Таке поглиблення продуктовоасортиментної диверсифікації прийнято називати диференціацією товару.
Продуктово-асортиментна диверсифікація може
мати два різновиди: класична і специфічна. Класична
— це така продуктово-асортиментна диверсифікація, яка
здійснюється в межах певної номенклатури продукції.
Номенклатура — це перелік найменувань виробів
(продуктів), які виробляє підприємство, наприклад,
молокопродукти, крупи, ковбасні вироби тощо.
Продумана продуктово-асортиментна диверсифікація справляє істотний вплив на економіку підприємства, адже для її здійснення потрібно значно менше
коштів порівняно з галузевою диверсифікацією і вод20
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ночас вона дає змогу підвищити конкурентоспроможність продукції, збільшити її збут, завдяки повнішому задоволенню потреб споживачів, здійснювати гнучкішу цінову політику. У результаті підвищується прибутковість виробництва, зміцнюється позиція підприємства на ринку, зростає його конкурентоспроможність.
Розглянемо 2 групи методів диверсифікації:
1) диверсифікація діяльності в межах одного
підприємства. Внутрішнє зростання передбачає диверсифікацію існуючого підприємства за рахунок використання наявних і залучених ресурсів. На підприємстві існують різні можливості внутрішньої диверсифікації: створення продукції, подібної до існуючої; створення зовсім
нової продукції; диверсифікація ринків; диверсифікація
технологій. Головною причиною внутрішньої диверсифікації компанії стає надлишок ресурсів, які можна використати у виробництві нової продукції або продукції,
яка випускалася, за більш ефективною технологією для
отримання додаткового прибутку. Мета внутрішньої диверсифікації полягає у створенні основи для забезпечення
збереження підприємства у майбутньому:
2) диверсифікація у процесі злиття та поглинання.
Зовнішнє зростання передбачає об’єднання підприємств,
пов’язаних або непов’язаних технологічним ланцюжком. До переваг цієї групи методів диверсифікації необхідно віднести наявність відпрацьованих технологій,
функціональних зв’язків із постачальниками, налагоджених каналів збуту, високий рівень попиту на продукцію компанії, кваліфікованість персоналу, а також популярність продукції, імідж, що значно зменшує обсяг
додаткових інвестицій. При зовнішньому зростанні компанія постає перед вибором: придбати успішне підприємство за високу ціну або низькорентабельне, проте більш
дешеве підприємство. Цей вибір залежить від стратегічного потенціалу компанії.
Отже, підприємство повинно здійснювати диверсифікацію з найбільшою для себе користю і найменшим ризиком, тобто вибрати оптимальний варіант вкладення капіталу із максимально можливим прибутком і
забезпеченням фінансової стійкості підприємства. Для
цього потрібно враховувати всі переваги та недоліки
цього процесу.
Висновки. Диверсифікація діяльності підприємства — це різнобічний та багатогранний процес, який
за своєю специфікою є складним, але в той же самий
час і дуже практичним, як варіант розвитку. Проте,
лише знання всіх можливих варіантів результату діяльності дозволить правильно обрати подальший шлях
розвитку підприємства. Отже, обираючи стратегію диверсифікації, необхідно орієнтуватися на практичну реалізацію розробленої корпоративної місії, постійний
аналіз поточної ситуації, оцінку конкурентної позиції
та привабливості галузі із врахуванням переваг та недоліків впровадження даної стратегії.
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БАЗОВІ МОДЕЛІ ВХОДЖЕННЯ ТНК
НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Міжнародний бізнес
фірми дозволяє їй розвинути і доповнити свої конкурентні переваги, завойовані на національному ринку.
Міжнародні стратегії припускають використання двох
методів, завдяки яким фірми можуть досягти конкурентної переваги або компенсувати певні недоліки роботи в якій-небудь країні. Перший метод базується на
здатності фірми, що діє на світовому ринку, здійснювати свою діяльність (наукові дослідження і розробки, виробництво комплектуючих, зборку, створення
центрів розподілу і центрів з обслуговування споживачів, продажу й маркетингу тощо) в різних країнах
так, щоб знижувати витрати або підсилювати товарну
диференціацію. Другий метод орієнтований на здатність
фірми координувати діяльність розкиданих по світу
філій так, як не зможе зробити жодна фірма, що діє
лише на внутрішньому ринку.
Багато в чому перенесення окремих видів діяльності в інші країни залежить від політичної ситуації в
них. При введенні квот або податків на ввезення імпортних товарів ціни на продукцію фірм зростають і роблять товари неконкурентоздатними. З метою збереження ринків збуту фірми перекладають свою діяльність
на територію цих країн.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем конкурентоспроможності вже тривалий час проводилося у розвинутих країнах. Зазначимо таких відомих економістів-дослідників, як А. Дайян, А. Олів’є, М. Портер, Д. Рікардо, А. Сміт, Р. Урсе
та інші [3-4, 5; 7; 9]. Достатньо вагомі результати дослідження конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств викладені у працях В. Андрійчука,
В. Вітвицького, П. Гайдуцького, М. Маліка, В. МесельВеселяка, Б. Пасхавера, П. Саблука, В. Ткаченко та
інших [1-2; 6;8]. Але незважаючи на широкий спектр
робіт з дослідження даної проблематики, теоретичні
аспекти залишаються недостатньо вивченими.
Мета статті. Визначити базові моделі входження ТНК на міжнародні ринки та особливості міжнародних операцій фірм.
Основний матеріал дослідження. Спираючись
на модель національного ромба (рис. 1), М. Портер
сформулював перелік питань, що дозволяють вибрати країну базування найкращим чином [5].
У блоці „стратегія фірм, їх структура і суперни-

цтво” найбільш істотні відповіді ми маємо на наступні
питання:
— чи відповідають стиль менеджменту і переважаючі типи організаційних структур в країні потребам
галузі?
— які види стратегії засновані на прийнятих в
країні організаційних нормах?
— чи привертає галузь в окремій країні найбільш
талановитих людей?
— чи відповідають цілі інвесторів потребам
збільшення конкурентоспроможності галузі?
— чи є у фірми гідні конкуренти на внутрішньому ринку?
Блок „параметри чинників виробництва” вимагає прояснення таких умов:
• чи має в своєму розпорядженні країна особливо розвинені або найбільш відповідні чинники виробництва? Якщо так, то в яких сегментах і для яких конкурентних стратегій вони найбільш придатні?
• чи має в своєму розпорядженні країна кращі,
ніж за кордоном, механізми створення чинників для
обраної галузі (спеціальні дослідницькі програми, вищі
навчальні заклади тощо.)?
• чи відображає невигідне положення з відібраними чинниками виробництва ситуацію, що склалася
в міжнародному масштабі?
• специфіка попиту в окремій країні також може
сприяти або перешкоджати реалізації глобальної стратегії.
У блоці „параметри попиту” треба врахувати:
• чи є покупці продукції в обраній країні найбільш
розбірливими і вимогливими? Якщо так, то в яких
сегментах ринку?
• чи існують в країні незвичайні потреби в продукції даної галузі, які, проте, можуть бути легко
ініційовані і в інших місцях?
• чи передбачають потреби покупців в обраній
країні, потреби покупців в інших країнах?
• чи є канали розподілу і збуту в країні достатньо
високорозвинутими і чи передбачають вони світові
тенденції?
Інша можливість досягнення конкурентної переваги — координація діяльності фірми при здійсненні
міжнародних стратегій. Узгодження діяльності припускає обмін інформацією, розподіл відповідальності і
узгодження зусиль фірми в заданому напрямі. Пере22
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Рис. 1. Модель національного ромбу

вага координації полягає в накопиченні знань і досвіду, що набувають в різних місцях. Це дає фірмі віддачу від масштабу за рахунок розподілу завдань серед
відділень згідно їх спеціалізації. Координація може
підсилити диференціацію продукції фірми, клієнти якої
працюють у багатьох країнах одночасно. Здатність
обслуговувати мобільних і багатонаціональних клієнтів
є достатньо важливим аргументом на користь хорошої координації діяльності відділень. Здійснення узгоджених дій різних відділів фірми в багатьох країнах
ускладнюється труднощами організаційного характеру і узгодження інтересів філій та фірми в цілому, культурними і мовними бар’єрами.
Координуючи свою діяльність в різних країнах,
компанія може створити умови для забезпечення стійкої
конкурентної переваги декількома способами. Якщо
компанія знаходить спосіб ефективнішої збірки продукції на бразильському заводі, то отримані знання і
досвід можуть бути передані на складальний завод в
Іспанії. Знання, отримані в ході маркетингових досліджень у Великобританії, можуть бути використані для
представлення продукту в Новій Зеландії і Австралії.
Компанія може перенести виробництво з однієї країни
в іншу для того, щоб скористатися коливаннями курсу валют, підсилити дію на уряд тієї або іншої країни,
врахувати рівні заробітної плати, витрати на електроенергію, а також торгові обмеження. Компанія може
підняти репутацію своєї торгової марки, послідовно
використовуючи одні і ті ж характеристики для диференціації своєї продукції у всьому світі.
Компанія, що конкурує на світовому ринку, може
вибрати, де і коли кинути виклик суперникам. Вона
може вирішити завдати у відповідь удару агресивним
конкурентам на ринку країни, де суперники мають
найбільші обсяги продажів або найбільший чистий
прибуток, з метою підірвати фінансові можливості
конкурента, а потім вступити з ним в конкурентну боротьбу на ринках інших країн.
Компанія, що конкурує тільки на місцевому ринЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

ку, не має можливості скористатися перевагами, які
дають можливість розташування виробництва в різних
країнах. Місцеві компанії, що усвідомлюють своє невигідне положення в порівнянні з конкуруючими глобальними фірмами, можуть почати завойовувати свої
позиції в конкурентній боротьбі шляхом переходу від
стратегії внутрішньої до стратегії глобальної.
Розглянемо наступні базові моделі входження
ТНК на міжнародні ринки.
Фірма, яка володіє відмінними компетенціями,
розвиненими на своєму внутрішньому ринку, прагне
розширити продаж своїх товарів і послуг за рахунок
зарубіжних ринків і отримати в результаті додаткові
прибутки. Основними альтернативними можливостями,
або моделями, входження фірми на міжнародні ринки
є: експортування продукції, продаж ліцензій, франчайзинг, контракти під ключ і прямі зарубіжні інвестиції.
1. Експортування. Для цього фірма здійснює
посилення національного виробництва і вивіз продукції
на зарубіжні ринки із застосуванням власних та інших
збутових каналів.
Використання заводів усередині країни як виробничої бази для експорту товару на іноземні ринки є
прекрасною первинною стратегією для досягнення
зростання продажу на світовому ринку. Це мінімізує і
ризик, і потребу у фінансових ресурсах, а також є безпечним способом зондування міжнародного ринку.
Дотримуючись стратегії експортування, виробник
може обмежити свою залученість в діяльність на чужому ринку, укладаючи угоди із зарубіжними оптовими фірмами, що спеціалізуються на імпорті, і передаючи їм функції по забезпеченню збуту і маркетингу
в своїх країнах і регіонах світу.
На сьогодні така стратегія широко поширена,
наприклад, серед корейських і італійських компаній:
товар проводиться на території країни, а збутова
діяльність здійснюється за кордоном. У 80-і рр. те ж
саме було характерне для японських корпорацій.
2. Ліцензування. При продажі ліцензій фірма пе23
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редає права на використання власних технологій
фірми, на виробництво або збут її продукції іноземним фірмам. Це відбувається, коли фірма, володіючи
серйозними технічними розробками, не може самостійно здійснювати свою діяльність в інших країнах
із-за недостатності ресурсів або відсутності зарубіжних організаційних структур. При передачі патентів і
прав на використання технологій фірми дістають можливість мати прибуток за рахунок роялті.
3. Франчайзинг. Ця форма дуже близька до
ліцензування, але припускає тісніші зв’язки між продавцем технології і її покупцями. Суть франчайзингу
полягає в передачі іноземному партнерові права використовувати торгову марку, репутацію, організаційну
і маркетингову технологію і зазвичай супроводжується
безперервним вливанням необхідних активів у франшизні підприємства. Власник, таким чином, здійснює
свою присутність на різних національних ринках і отримує прибутки у вигляді роялті та інших надходжень.
4. Контракти „під ключ” мають на увазі укладення контракту на будівництво підприємств, які передаються за встановлену плату власникові, досягши повної їх готовності на початок експлуатації. Фірми, що
реалізовують проекти „під ключ”, найчастіше є виробниками промислового устаткування; вони ж поставляють частину устаткування за проектом. Особливо часто такими проектами займаються будівельні фірми. Іноді
в цій ролі виступають консалтингові фірми або виробники устаткування, якщо вони не знаходять в країні іншого відповідного об’єкту для інвестицій. Фірма, що будує
об’єкт „під ключ”, може створити власними руками
майбутнього конкурента. Проте багато фірм готові проектувати і будувати об’єкти в інших країнах, особливо
коли існують обмеження на іноземну власність.
5. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) мають на
увазі довготривалу присутність фірми за кордоном з
володінням там виробничими активами. За формою
організації ПІІ можуть бути у вигляді спільного
підприємства з національним партнером і підприємством з 100% володінням активами іноземних інвесторів. За типом основної маркетингової стратегії можна
виділити декілька форм поведінки фірм при здійсненні
ПІІ. Це проходження:
1) такої поведінки, в рамках якої розробляється
окрема стратегія для кожної країни, що відповідає
смакам споживачів і конкурентним умовам країн;
2) стратегії низьких витрат, при якій фірма орієнтована на низьковитратне виробництво на всіх стратегічно важливих ринках світу;
3) стратегії диференціації, при якій фірма диференціює свій товар по одних і тих же характеристиках
в різних країнах з метою створення свого постійного
іміджу на світовому ринку, проводиться жорстка координація діяльності у всіх країнах;

4) глобальної стратегії фокусування, при якій фірма
обслуговує ідентичні ніші на кожному стратегічно важливому національному ринку, при цьому дії координуються на основі низьких витрат і диференціації. Звідси
витікають особливості міжнародних операцій фірм.
Основними причинами прямих зарубіжних інвестицій фірм є: бажання освоїти нові ринки, дістати
доступ до родовищ природних ресурсів інших країн
або необхідність досягнення нижчих витрат. До основних відмінностей ринку однієї країни від іншої слід
додати чотири характерні особливості міжнародних
операцій: різний рівень виробничих витрат, коливання
валютних курсів, особливості торгової політики національних урядів, характер міжнародної конкуренції.
Відмінності в рівні виробничих витрат, оплати
праці, продуктивності праці, інфляції, податкових ставок, витрат на електроенергію, специфіка державного
регулювання — все це породжує відмінності у величині виробничих витрат в різних країнах. У деяких з
них рівень виробничих витрат достатньо низький, що
досягається за рахунок дешевої робочої сили, законодавства, сприяючого розвитку виробництва або
унікальних природних ресурсів. У подібній ситуації в
цих країнах розміщується багато іноземних
підприємств, а велика частина виробленої продукції
вивозиться за кордон. Конкурентна вигода від розміщення виробництв в країнах з низькими витратами
виробництва особливо очевидна в країнах з дешевою
робочою силою, таких як Тайвань, Південна Корея,
Мексика, Бразилія та інші, що стали промисловими
„драконами” у виробництві трудомістких товарів.
Характер міжнародної конкуренції, його форми в
різних галузях істотно розрізняються. На одному кінці
спектру форм конкуренції знаходиться та, яку можна назвати багатонаціональною, оскільки в цьому випадку конкуренція в кожній країні по суті справи протікає незалежно від конкуренції в інших країнах. Наприклад, банківські
послуги надаються і у Франції, і в Бразилії, і в Японії, але
умови конкуренції в банківській сфері цих країн різні.
Більш того, репутація, круг клієнтів і конкурентна позиція
банку в одній країні не впливають (або майже не впливають) на успіх його дій в інших країнах. У галузях, де переважає багатонаціональна конкуренція, дія ефективної
стратегії фірми і досягнутих з її допомогою конкурентних
переваг на одному ринку обмежується межами саме цього ринку і не розповсюджується на інші країни, де виступає дана фірма. При багатонаціональній конкуренції не
можна говорити про міжнародний ринок, мова йде тільки
про набір самостійних національних ринків. У число галузей, де конкуренція має таку форму, входять багато типів
роздрібної торгівлі, виробництво пива, продуктів харчування (кава, хлібні вироби, заморожені продукти, консерви), страхування життя, виробництво простих металовиробів, пошив одягу.
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Рис. 2. Базові стратегії МНК

На протилежному кінці спектру — глобальна конкуренція, при якій ціни і конкурентні умови різних ринків
тісно пов’язані між собою і термін „світовий”, або „глобальний” ринок дійсно має сенс. У глобальних галузях
конкурентна позиція фірми в одній країні істотно впливає на (і підпадає під вплив) її позиції в інших країнах.
Компанії-конкуренти борються одна з іншою на ринках
різних країн, але найбільшої гостроти ця боротьба досягає на тих ринках, де обсяги продажів великі і присутність на яких стратегічно важлива для забезпечення
сильної позиції в глобальній галузі. В умовах глобальної конкуренції перевага фірми забезпечується її діяльністю на всіх ринках. Конкурентні переваги, які фірма
отримала, діючи на своєму національному ринку, доповнюються тими перевагами, які з’являються при проведенні міжнародних операцій (наявність заводів в країнах з дешевою робочою силою, здатність задовольняти попит споживачів за рахунок власних міжнародних
операцій, а також репутація фірми, яка розповсюджується за межі однієї країни).
У галузі можуть бути сегменти, що характеризуються глобальною конкуренцією, одночасно із суто національними сегментами, де конкурентна боротьба
здійснюється в рамках однієї країни. Наприклад, в готельній справі сегмент, який складають недорогі готелі,
характеризується конкуренцією лише в межах кожної
країни, оскільки в основному вони обслуговують жителів цієї країни. На сегменті, який складають готелі для
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ділових зустрічей і розкішні готелі, конкуренція має
глобальний характер. Розглянемо основні їх види.
Базові стратегії прямих зарубіжних інвестицій.
Найбільш прийнята в літературі типізація стратегій
фірм в міжнародній конкуренції виконана К. Бартлеттом і С. Гошал в їх монографії „Управління через
межі”[9]. Ці автори виокремили 4 типи базових міжнародних стратегій багатонаціональних компаній: інтернаціональну (international strategy), багатокраїнну
(multidomestic strategy), глобальну (global strategy) і
транснаціональну стратегії (transnational strategy). Зазначимо, що в літературі з цієї теми частіше вказують
на два типи стратегій: багатонаціональну (або багатокраїнну) і глобальну. Підхід же Бартлетта і Гошал дає
нам більш деталізовані типи стратегій.
Кожен тип стратегії визначається по відношенню
до двох параметрів конкурентних сил: ціновій конкуренції і конкуренції національної адаптованості (тобто
пристосування продукту і прийомів маркетингу до
національних умов). Проходження фірмою тієї або
іншої стратегії є чинником галузі і типу конкуренції,
властивій цій галузі. Розміщення типів стратегій у
відповідній системі координат показане на рис. 2.
Інтернаціональна стратегія МНК — це стратегія першого етапу зарубіжного інвестування — розміщення систем збуту і просування продукту або його
виробництва на зарубіжних ринках. При цьому фірма
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переміщає за кордон свої відмінні, розвинені на своєму внутрішньому ринку, компетенції, подібні яким
немає у національних або інших іноземних конкурентів, що дає фірмі можливість отримувати цінову
премію. Фірма прагне розвивати виробництво і збутові мережі на всіх важливих ринках, використовуючи ті ж прийоми, що і на своєму внутрішньому ринку.
Таким чином, фірма витягує максимальні доходи від
своєї диференціації. Як правило, переваги такої стратегії зберігаються недовго, оскільки інші фірми імітують нововведення, і конкуренція по даному продукту
зростає, що примушує фірму переходити до інших
стратегій залежно від галузі і продукту. Більшість американських фірм в 50—60-х рр., розповсюджуючись
за кордон, мали саме інтернаціональну стратегію.
Багатокраїнна стратегія полягає в пристосуванні стратегічного підходу до умов кожної країни, де
діє фірма. Дана стратегія обумовлюється істотними національними відмінностями в культурному, економічному і політичному середовищах різних країн і в потребах покупців та їх звичках. Це означає створення в
цільових країнах юридично незалежних компаній, розробку приватних стратегій, відповідних умовам країни, за мінімальної координації або навіть її відсутності
усередині ТНК як цілого. Така стратегія характеризується також орієнтацією на місцевих постачальників і повною адаптацією до специфіки національного попиту,
культури і звичаїв країни. У таких галузях відносно
слабка цінова конкуренція і сильна конкуренція національної адаптивності. У цьому випадку не існує світового ринку, а є набір самостійних національних ринків.
Досягнуті на одному національному ринку конкурентні
переваги обмежуються його межами і не можуть бути
перенесені в інші країни, де діє фірма. Для кожної країни доводиться розробляти власну стратегію. Багатокраїнна конкуренція характерна, наприклад, для таких
галузей, як пивоваріння, торгівля продуктами харчування, страхування життя. Сильною стороною багатонаціональної стратегії є те, що вона відповідає місцевим умовам країни. Основною метою цієї стратегії є
відповідність місцевим умовам країни, а не забезпечення компанії конкурентної переваги над іншими фірмами у світовому масштабі або над національними компаніями конкретної країни.
Глобальна стратегія фірм має місце, коли ціни і
конкурентні умови національних ринків тісно пов’язані
між собою. У цьому випадку є сенс говорити про світовий, або глобальний ринок: конкурентна позиція фірми
на одному національному ринку значно впливає на її
позиції на іншому. У галузях з глобальною конкуренцією продукція має тяжіння до стандартизації та уніфікації, а основна боротьба розгортається за цінову (і означає, витратну) ефективність. В умовах глобальної конкуренції лідерство фірми забезпечується її діяльністю

на всіх ринках, але особливо необхідно завоювати перевагу в стратегічно важливих країнах, де ємність ринку найбільша й існує розвинена інфраструктура. Саме
на стратегічних ринках конкуренція досягає найбільшої
гостроти. Глобальна стратегія одноманітніша в різних
країнах і дозволяє фірмі концентруватися на забезпеченні конкурентної переваги, як над міжнародними, так
і над внутрішніми конкурентами. Якщо відмінності між
країнами невеликі, і можуть бути враховані при розробці глобальної стратегії, то вона є переважною, оскільки дає можливість об’єднати зусилля фірми по забезпеченню конкурентної переваги на світовому ринку
за рахунок низьких витрат або диференціації. Глобальною конкуренцією характеризуються цивільне авіабудування, автомобільна, годинна, шинна, телекомунікаційна і деякі інші галузі.
Транснаціональна стратегія. В останнє десятиліття багато галузей перейшли до найбільш складного для фірм типу конкуренції з рисами як глобальної,
так і багатокраїнної конкуренції — транснаціональної
стратегії. Це ставить фірмам суперечливі вимоги: вони
повинні, з одного боку, бути ефективними у витратах і
цінах, з іншого боку, забезпечувати пристосовність
продукції і системи маркетингу до національних умов.
Перехід до такого типу стратегій і конкуренції
здійснюється двома шляхами. Перший полягає в зміні
переваг споживачів в глобальних галузях від стандартизованої масової продукції до диференційованої. Другий шлях полягає в посиленні цінової конкуренції в
багатокраїнних галузях. Реалізовувати його допомагає
вдосконалення організаційної структури фірми, форм
контролю (особлива роль при цьому відводиться корпоративній культурі), підвищення ролі інноваційності і
ефекту глобального навчання. Останній полягає в тому,
що будь-яке нове знання про поліпшення (продукту,
функціональної системи, способів обслуговування
ринків і таке ін.) безперешкодно поступає у всі підрозділи компанії, де б вони не знаходилися, і, найголовніше, можуть бути сприйняті і реалізовані.
Жодна стратегія не є раз і назавжди властивою
ТНК. Компанії переглядають і змінюють свої стратегії у міру зміни конкурентних умов у тих галузях,
де вони діють, у міру здійснення географічної і галузевої диверсифікації. Багатогалузева фірма може
мати декілька стратегій, відповідних для умов відповідних галузей і географічних ринків. Зазначимо, що
сьогодні конкурентні зміни відбуваються набагато
швидше, ніж раніше, що вимагає від керівництва
ТНК постійної готовності до перегляду існуючих стратегій і залежних від них організаційних структур,
систем координації і контролю.
Висновки. Для сучасного рівня розвитку світового господарства характерна інтернаціоналізація економіки, причому значною мірою на мікрорівні, тобто на рівні
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підприємств. Розширюються обсяги зарубіжних операцій
фірм і, перш за все, їхні прямі зарубіжні інвестиції.
Відмінності в національних законодавствах, ролі
і впливах профспілок, системі освіти і підвищенні кваліфікації, культурних детермінантах призводять до
різної сприйнятливості до тих або інших нововведень,
визначають перевагу певних видів стратегічної політики, формують особливі механізми взаємодії держави, працедавців, менеджерів, працівників, бізнеспартнерів і громадськості.
Характерними особливостями сучасних стратегій
ТНК є: гнучкість інвестиційної політики, розміщення
зарубіжних філій поблизу ринків збуту, визнання нововведень ключовим чинником конкурентоспроможності, прагнення до лідерства на вибраних ринках,
концентрація зусиль на випуску високоякісної продукції, розвиток експорту, розповсюдження міжнародного стратегічного партнерства, надання максимальної самостійності філіям і т. ін.
До базових моделей входження ТНК на міжнародні ринки відносяться: експортування, ліцензування, франчайзинг, контракти „під ключ”, прямі зарубіжні
інвестиції.
Особливої важливості для міжнародного менеджменту набувають управлінські технології, що дозволяють поєднувати глобальний підхід із задоволенням
локальних інтересів. Саме цій меті служать моделі
вибору місць розміщення і альтернативних шляхів технологічного розвитку, методи планування і фінансування міжнародних НДДКР, а також підходи до управління персоналом в міжнародному середовищі.
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Ільїн В. Ю. Базові моделі входження ТНК
на міжнародні ринки в умовах глобалізації
У статті досліджено блоки моделей національного ромбу. Вказано основні альтернативні моделі входження фірми на міжнародні ринки, серед яких визначені: експортування продукції, продаж ліцензій, франчайзинг, контракти „під ключ” і прямі зарубіжні інвестиції. Розглянуті особливості основних видів сучасних стратегій міжнародних національних компаній і
вплив глобальної конкуренції.
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Ильин В. Ю. Базовые модели вхождения ТНК
на международные рынки в условиях глобализации
В статье исследовании блоки моделей национального ромба. Выделены основные альтернативные модели вхождения фирмы на международные рынки,
среди которых отмечены: экспортирование продукции,
продажа лицензий, франчайзинг, контракты под ключ
и прямые зарубежные инвестиции. Рассмотрены особенности основных видов современных стратегий
международных национальных компаний и влияние
глобальной конкуренции.
Ключевые слова: глобализация, компания, экспортирование, лицензирование, франчайзинг, инвестиции, стратегия, конкуренция, рынки.
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СВІТОГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АПК
реалізація яких потребує розробки конкретних програмних дій та системи інвестиційного забезпечення. Адже
рівень розвитку аграрного ринку здійснює суттєвий
вплив на рівень і якість життя населення, характеризує і
визначає надійність забезпечення продовольчим ресурсом країни, сприяє зміцненню її продовольчої безпеки.
Рівень розвитку агропромислового комплексу
істотно впливає на рівень і якість життя населення,
характеризує і визначає надійність забезпечення продовольчими ресурсами країни, сприяє зміцненню її
продовольчої безпеки.
Базою суспільства майбутнього стає науково-технічний прогрес, основою якого є формування науки як
безпосередньої технології всіх видів діяльності. 90-тi рр.
ХХ ст. характеризувались тим, що суспільство кардинально змінило свій соціально-економічний устрій. У
ньому складається нова система цінностей, які входять
у життя людей, руйнуючи старі уявлення. Однак незмінним є твердження про те, що вирішальну роль при
цьому вирішують кадри. Вiд компетентності, професіоналізму, сукупності знань, умінь i навичок останніх залежать результати діяльності як економіки загалом, так
i кожного підприємства зокрема [1].
Перехід від двостороннього до багатостороннього міжнародного співробітництва зумовлює потребу
в розробці нових підходів до здійснення та регулювання інноваційних процесів.
Вагомим фактором формування економічної
єдності світу, що сприяє інтернаціоналізації виробництва та сфери обігу, розвитку міжнародної господарської
інтеграції, спільному вирішенню глобальних проблем
суспільства та економіки виступає співпраця у сфері
реалізації інновацій.
Щодо реалізації інноваційної продукції за межі України, то відбувається процес поступової активізації даного напряму діяльності. Втім, обсяг придбання нових технологій значно перевищує (на 56 %) у 2008 р. їх передання, що у фактичних величинах складає 835 та 17 одиниць
відповідно. Така тенденція є характерною для ряду країн,
ринок новацій яких перебуває на стадії формування.
Нині експортерами інновацій виступають США,
Німеччина, Франція та інші найбільш технологічно
розвинуті країни, що здійснюють передання патентів,
ліцензій, ноу-хау, результатів наукових розробок і дос-

Підвищення якості та безпеки продуктів харчування, що виробляються, є беззаперечною вимогою
успішного розвитку та ефективного функціонування
ринку, що може відбуватись лише шляхом реалізації
інноваційної політики та інвестиційного забезпечення
науково-технічних досліджень, технологічних регламентів, стандартів, що відповідають світовому рівню.
Із розвитком світоглобалізаційних процесів все
більшого значення набувають питання побудови міжнародних відносин на якісно новій основі. Першочергового вирішення потребує проблема визначення та розробка нових організаційних, управлінських і технологічних факторів підвищення ефективності господарської діяльності, постає питання виробництва конкурентної за якістю та собівартістю продукції. Розв’язання
якого безпосередньо пов’язане з повним використанням наявного потенціалу для розвитку і окремого виробництва, і економіки в цілому.
Щодо інноваційної діяльності, то вона досліджувалась в працях В. П. Александрова, Ю. М. Бажала,
А. С. Гальчинського, В. М. Гейця, С. С. Герасимчука,
П. Н. Завлiної, М. І. Крупка, А. Я. Кузнєцова,
О. О. Лапко, В. Г. Мединського, Б. Й. Пасхавера,
В. М. Петрова, В. П. Семиноженка, Н. М. Сіренко,
В. П. Ситника, В. М. Трегобчука, Р. А. Фатхутдiнова,
Л. І. Федулової, Й. Шумпетера, О. В. Шубравської,
М. Г. Чумаченка та ін. Втім, особливо актуальним в
контексті інноваційних змін у функціонуванні АПК за
сучасних умов господарювання є обґрунтування теоретичних, методологічних та організаційно-прикладних засад впливу світоглобалізаційних процесів на
зазначену сферу.
Теоретичною і методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний
підхід до вивчення інноваційних процесів, наукові праці
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів.
Метою дослідження є визначення організаційноекономічних особливостей розвитку інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі під впливом
світоглобалізаційних процесів, обґрунтування шляхів
активізації інноваційної діяльності та аспектів міжнародного співробітництва щодо реалізації інновацій.
Під час розвитку усього агропромислового комплексу важливе значення мають інноваційні пріоритети,
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такому розподілі прибутку забезпечується стабільна
робота всіх елементів технологічного процесу від виробника до споживання готового продукту. Такі заходи дозволяють стимулювати товаровиробників до
виробництва продукції, і направляти спільний зусилля на технічне переоснащення підприємств, здійснення технологічного прориву на основі реалізації великих інвестиційних проектів.
Інноваційна діяльність не може бути забезпечена
в повному обсязі без розвитку фінансово-кредитної
системи, фондового ринку, розвитку науки і техніки
на основі міжнародного співробітництва.
До основних шляхів реалізації інвестиційно-інноваційної політики в агропромисловому комплексі належать:
— формування загальної структури галузевої та
інвестиційно-інноваційної системи в агропромисловому комплексі;
— формування стабільного організаційно-економічного механізму управління і стимулювання розвитку інноваційних процесів на всіх рівнях;
— удосконалення нормативно-правового забезпечення формування загальної структури галузевої
інноваційної діяльності.
Інвестиційно-інноваційна політика повинна проводитися з метою стимулювання науково-дослідних робіт,
упровадження результатів науково-технічної діяльності
до державного та господарського обігу, уведення у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур, ресурсо-зберігаючих технологій, біологічних засобів захисту рослин від шкідників і хвороб.
Ефективний розвиток вітчизняного аграрно-промислового виробництва визначається системою факторів різнобічного характеру, в ряду яких важливе значення має поглиблення територіального поділу праці та
формування на цій основі спеціалізованих господарських структур задля виробництва певних видів конкурентоспроможної товарної продукції, що за всіх інших
рівних організаційно-економічних умов зумовлює раціональне використання природно-кліматичного потенціалу живими організмами і є базою для визначення
потреби в інвестиціях, обсягів пропозиції, задоволення
попиту на аграрно-продовольчу продукцію на внутрішньому ринку, формування міжрегіональних фондів
відповідно до потреб, та експортних ресурсів [2, c. 25].
Серед напрямків ефективного розвитку агропромислового комплексу на інноваційній основі слід виділити: впровадження сучасних інноваційних проектів й
у виробничу, і в переробну сферу; розробку інноваційних підходів, що забезпечують ефективне використання перспективних інноваційних рішень; новітніх технологій; реорганізації підприємств на основі конкурентоспроможної техніки; активізації внутрішніх джерел зростання; розширення виробництва і реалізації продукції.
Ринкові умови змушують підприємницькі структури вдаватися до інноваційних змін, щоб здобути певні переваги у конкурентній боротьбі. Підвищення конкуренто-

ліджень, технологічного устаткування й методів управління. Переважна більшість країн світу відносяться до імпортерів, що купують на ринку інновацій результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, застосовуючи в подальшій їх реалізації власний економічний потенціал.
В умовах ринкової економіки, коли все більше посилюється конкуренція між товаровиробниками, на перший план виходить проблема виробництва конкурентної
за якістю і собівартостю продукції. Вирішення цієї проблеми пов’язане безпосередньо із визначенням і повним
використанням наявного природно-економічного потенціалу для розвитку, обґрунтування та найповнішого використання, основних організаційно-економічних і технологічних факторів підвищення ефективності виробництва. Для успішного вирішення цих питань основна роль
належить активізації інноваційної діяльності.
Одним із стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в України є високотехнологічний
розвиток сільського господарства і переробної промисловості. Оскільки, інноваційний процес має безперервний характер, він не закінчується появою на ринку
нового продукту, послуги або доведенням до проектної потужності нової технології. Процес не переривається
і після реалізації, тому що в міру впровадження новинка удосконалюється, стає більш ефективною, набуває
нових споживчих властивостей. Це відкриває для неї
нові сфери використання, нові ринки, нових споживачів,
які приймають продукт або технологію як нове щодо
себе. Таким чином, цей процес спрямований на створення ринків продуктів і проводиться у тісному взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.
Стратегічний аспект інноваційної політики в агропромисловому комплексі полягає в можливості
розробки та реалізації довгострокових інноваційних
програм і проектів, що забезпечують досягнення поставлених цілей розвитку.
Невід’ємною складовою інноваційного розширення є постійне залучення нових ефективних факторів
виробництва. При цьому конкурентоспроможність капіталу багато в чому залежить від готовності підприємств
до впровадження інновацій. В умовах, коли вартість
матеріально-технічних, енергетичні ресурсів значно
зросла порівняно з вартістю сільськогосподарської продукції, проблема енерго- і ресурсозбереження стала
пріоритетною в агровиробництві і поставила перед наукою завдання пошуку шляхів зниження витрат матерально-технічних та енергетичних ресурсів.
Регулятором активного розвитку виробництва
може стати науково-обгрунтованих механізм обліку
економічних інтересів у вартості кінцевого продукту.
В агропромисловому комплексі, на початковому етапі
реформ, співвідношення частки прибутку кожного
учасника в вартості дає товаровиробникам — 40-60%,
переробним підприємствам — 30-35%, торгово-посередницьким — 10-15% від загального прибутку. При
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Шляхи формування глобалiзованих систем передбачають використання двох механiзмiв: 1) вироблення
унiверсальних моделей розвитку, реалізація яких дає змогу унiфiкувати систему взаємозв’язкiв мiж економiчними
суб’єктами і впровадити мiжнароднi стандарти на всiх
рiвнях та у всіх підсистемах; 2) процес взаємопроникнення, об’єднання двох і більше систем у результаті гармонізації відносин та інтересів. Взаємодія протилежних
за спрямованістю тенденцій звільняє необхідний для розвитку і трансформацій економіки потенціал, який інтенсифікує розвиток на вищому рівні [1, с. 121 — 122].
У сучасних умовах росту інтернаціоналізації виробництва, підвищення відкритості національних економік, розвитку міжнародної економічної інтеграції,
поглиблення всього спектру глобалізаційних процесів
ніхто не стане заперечувати існування стійкої тенденції
до посилення конкуренції. Міжнародна конкуренція,
глобалізація ринків, масштабне проникнення на вітчизняний ринок іноземних товарів переводять проблему
забезпечення конкурентоспроможності підприємства
в розряд пріоритетних завдань, успішне вирішення яких
забезпечить виживання та розвиток суб’єктів господарювання в новому середовищі [6, c. 250].
Формування обсягу виробництва i реалізації продукції в сучасних умовах має певні особливості, що
полягають в наступному:
— плани виробництва i реалiзацiї продукцiї орієнтуються на ринковi потреби конкретних споживачiв, на
своєчасне i якiсне виконання договірних зобов’язань;
— в основi лежить договiр на поставку продукції,
при цьому пiдприємства самостiйно вибирають
постачальникiв, спожавачiв, встановлюють цiни;
— у поточних і оперативних планах повиннi коригуватись показники плану виробництва i реалiзацiї
продукцiї з урахуванням змiн у поставках сировини,
фінансових можливостях покупцiв;
— пріоритетними для підприємства стають натуральні показники i показники якості продукції, саме
вони відображають ступінь задоволення ринкових потреб з кількісного i якісного боку;
— необхідно враховувати можливості підприємства, його забезпечення різними видами ресурсів та
виробничими потужностями;
— визначення обсягів виробництва та реалiзацiї
продукції повинно бути багатоваріантним i забезпечувати вибір оптимального плану, виконання якого дасть
можливість одержати високий прибуток [7, c. 213].
Прояв внутрiшнiх факторів безпосередньо залежить вiд діяльності підприємств, системи ресурсного
забезпечення, характеру організації системи стратегічного управління, системи загального менеджменту
тощо. Тобто, ці фактори характеризують умови внутрішнього середовища підприємства, з погляду його
конкурентоспроможності, ефективність адаптації
підприємства до умов зовнішнього середовища. Саме
ця група факторів є найбільш значимою для забезпечення стійких конкурентних позицій на ринку.

спроможності підприємств дає їм змогу зайняти належне
місце у світовому розподілі праці, що забезпечує ширший ринок збуту, збільшення грошових надходжень [3].
Актуальною на сьогодні є й проблема розповсюдження генетично модифікованих організмів, невизначеними є наслідки розповсюдження для природи,
недосліджений в повному обсязі механізм самозапилення культур та впливу на людський організм, що
може призвести до незворотніх змін в екосистемі.
Політикою більшості країн біотехнології визнані
стратегічними напрямами, а ряд країн вже широко
використовує відповідні напрацювання. У звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (World Health
Organization — WНО) визначено потенційні вигоди та
ризики пов’язані із використанням ГМО і підкреслено, що практика ретельної оцінки безпеки ГМО перед
видачею дозволу на їх вирощування і реалізацію, дозволяє виключити ризики для здоров’я людини та стану навколишнього середовища. Вказане твердження
є дискусійним, зважаючи на відсутність повного переліку параметрів безпечності ГМО та продовження
досліджень щодо їх впливу на людей [4, с.158].
Наразі в Україні діє лише три лабораторії, які
здійснюють аналіз щодо вмісту генетично-модифікованих організмів (ГМО) в продуктах харчування.
Тому, виникає закономірна потреба у створенні
таких установ у кожній з областей України. Це необхідно, передусім, для обізнаності споживачів, та пов’язано із уведенням в Україні обов’язкового маркування продуктів, у яких вміст ГМО перевищує 0,9%.
Посилення і прискорення міжнародних інтеграційних процесів ставить перед економікою України низку
питань і проблем. У загальному плані важливо підкреслити: країна має потребу в проведенні адекватної економічної глобалізації політики у сфері міжнародної економічної діяльності. Глобальна економіка потребує виваженої зовнішньоекономічної політики, яка підтримується міжнародними фінансово-економічними інститутами
і відповідає національним інтересам України [5, с. 10].
Із метою забезпечення організаційної, правової
та економічної підтримки інноваційної діяльності на
різних рівнях і в різних формах потребує розвитку інноваційна інфраструктура, що визначається як сукупність
підприємств, організацій, установ їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги
із забезпечення інноваційної діяльності (консалтингові,
маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні,
освітні, тренінгові тощо) [3].
Підвищення якості і безпеки продуктів харчування, що виробляються, є беззаперечною вимогою
успішного розвитку та ефективного функціонування
усього агропромислового підкомплексу, що може
відбуватись лише шляхом реалізації інноваційної політики та інвестиційного забезпечення науково-технічних досліджень, технологічних регламентів, стандартів,
що відповідають світовому рівню.
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центр „Академія”, 2005. — 400 с. 4. Сіренко Н. М.
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науки. — Вип. 4 (13). — Чернівці, БДФА, 2008. —
С. 250 — 257. 7. Кривов’язюк І. В. Підприємство в
умовах ринку / І. В. Кривов’язюк. — К. : „КОНДОР”,
2009. — 840 с.

Сфера діяльності формує зовнiшнi фактори, які
обумовлюються середовищем функціонування об’єкта,
що є неоднорідними за джерелами свого походження, оскільки виступають проявом систем різного рівня,
i поділяються, в свою чергу, на групи: галузеві — визначаються функціонуванням галузі (механізми внутрішньогалузевого регулювання, методи та рівень внутрішньогалузевої конкуренції, стан попиту тощо);
макроекономiчнi, тобто фактори, що відображають
умови функціонування національних економік; фактори розвитку світової економіки.
Ефективне функціонування і розвиток сільськогосподарських підприємств можливий лише при використанні досягнень науково-технічного прогресу, в
основі котрого лежать інноваційні процеси, що дозволяє вести постійне оновленням при достатньому
фінансовому забезпеченні та залученні інвестиційних
ресурсів, як основну складову формування елементів
інфраструктури господарства.
Зростання вимог споживачів до якості продукції,
посилення конкуренції, у зв’язку зі вступом до СОТ,
викликає необхідність у створенні умов, що забезпечують успішність вдосконалення конкурентоспроможності підприємств, розвитку ефективного господарського механізму.
Важливим аспектом входження до глобальної економічної системи є забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, об’єктивно враховуючи
більш вигідне розміщення збутових мереж, можливість
спільної розробки та використання новітніх технологій
виробництва, освоєння нових підходів до просування
та реалізації продукції. Уважаємо, що створення якісно
нових виробничих відносин в агропромисловому комплексі, об’єднання науково-дослідних центрів, товаровиробників, переробних підприємств можливе тільки
за умови створення інтеграційних формувань.
Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі за умов глобалізації досягається шляхом урегулювання нормативно-правового забезпечення сфери стимулювання інноваційної діяльності; створення системи кадрового забезпечення на
основі врахування специфіки ведення агропромислового виробництва; скорочення лага інновацій за мобілізації власних коштів сільськогосподарських
підприємств, а також активізації інвестування інновацій
шляхом державної підтримки; забезпечення доступних умов кредитування й залучення інших фінансових джерел для розвитку інфраструктури інноваційної діяльності та використання ефективних механізмів
управління науково-технічною діяльністю з використанням нових розробок у практичній діяльності.
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК
начення природи, доступності, мобільності та взаємозамінності ресурсів з метою додаткового посилення
або послаблення економічної безпеки підприємства.
Метою статті є обґрунтування ресурсного
підгрунтя формування та реалізації системи управління економічною безпекою підприємств АПК з одночасним дослідженням його структури.
Виклад основного матеріалу. Основи державної політики у сфері формування національної безпеки
закладені Законом України “Про основи національної
безпеки України”, у якому питання продовольчого забезпечення населення розглянуто в межах безпеки економічної сфери. Враховуючи, що сучасна ринкова економіка являє собою складний механізм взаємодії
об’єктів на різних рівнях, питання управління економічною безпекою таких об’єктів потребує побудови відповідних моделей обліку впливу та взаємозв’язку між
різними рівнями. Оскільки головним структуроформуючим елементом економіки регіону є підприємство, то
дія загроз різного характеру призводить до негативних
наслідків не тільки для підприємства, але й для регіону.
За останні роки в країні було реалізовано низку
програм розвитку аграрного сектору, спрямованих на
перебудову земельних й майнових відносин, створення нових організаційно-правових структур ринкового
спрямування на основі приватної власності на землю,
індивідуальної, сімейної та колективної форм організації
праці, але посилення диференціації рівнів розвитку регіонів, зниження ступеню централізованого регулювання аграрного сектору з боку держави, а також дія
внутрішніх і зовнішніх загроз на рівні підприємства не
призвели до поліпшення стану продовольчої безпеки
на регіональному та державному рівнях (рис. 1).
Види та наслідки дії загроз економічній безпеці будуть залежати від галузевої належності підприємств. Так,
основними внутрішніми (суб’єктивними) загрозами діяльності підприємств АПК можна вважати високий ступень
зносу основних фондів (близько 60%); високий рівень
незабезпечення матеріальними засобами і цінностями внаслідок розкрадання; незадовільний технічний і технологічний рівень виробництва внаслідок реорганізації
підприємств та недотримання технології виробництва пов’язаної з сезонним характером господарства; низький
рівень інвестиційної та інноваційної активності; низька конкурентоспроможність продукції (збиткова або низька рентабельність окремих видів продукції, що не забезпечує
розширене виробництво); відсутність достатньої кількості
вільних фінансових ресурсів через сезонність та неефективність дії механізму державної підтримки.
Основними зовнішніми (об’єктивними) загроза-

Постановка проблеми. Сучасний соціально-економічний розвиток України характеризується серйозними загрозами її економічної безпеки внаслідок значних внутрішніх протиріч економічного, політичного, соціального і екологічного характеру, а також дії зовнішніх
чинників, обумовлених енергетичною і ресурсною залежністю національної економіки від країн-сусідів, системою політичних зв’язків тощо. При цьому проблема гарантування продовольчої безпеки не втратила своєї
актуальності, а навпаки — загострилися і набула нових
проявів: невирішення питань власності, залучення інвестицій, оновлення основних фондів, зниження податкового тиску тощо, не поліпшили ситуацію в сфері
сільськогосподарського виробництва та призвели до
скорочення обсягів сировини, що надходить на переробку до вітчизняних підприємств (у той час як більша
частина іде на експорт). Це вкрай негативно впливає на
загальні обсяги виробництва вітчизняної харчової та
переробної промисловості й остаточне продовольче
забезпечення населення.
Питання забезпечення національної продовольчої
безпеки повинно реалізовуватися, передусім, за рахунок запровадження ефективного механізму формування продовольчих ресурсів, як сукупності організаційно-правових, соціально-економічних та управлінських
рішень, що дозволять захистити реалізацію інтересів
вітчизняних товаровиробників від реальних та потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз шляхом стійкого
розвитку виробничого, кадрового, інноваційно-інвестиційного та фінансового потенціалів, що відповідають
стратегічним цілям. Тобто, кожен виробник повинен
розробити та реалізувати власну систему управління
економічною безпекою, яка буде базуватися на наявних ресурсах, їх якісній та кількісній відповідності всім
напрямам господарської діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Розробці питання
забезпечення безпеки та її окремих видів (економічної, соціальної, інформаційної, технологічної тощо), на
різних рівнях управління, присвячені роботи В. В. Шликова, С. Н. Іл’яшенко, Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьова, О. М. Ляшенко, Т. Б. Кузенко, Н. Й. Реверчук,
М. В. Куркіна тощо [1 — 6]. Автори в своїх працях
справедливо визначають економічну безпеку підприємства як стан найбільш ефективного використання економічних ресурсів для запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування економічної системи в теперішньому і майбутньому [1], підкреслюючи
таким чином важливість ресурсного портфеля підприємства як підґрунтя формування безпеки. Однак, поза
увагою науковців все ще залишаються питання виз32
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Види загроз
-фінансові;
-техніко-технологічні;
-силові;
-політико-правові;
-інформаційні;
-інтелектуально-кадрові;
-ресурсно-екологічні.
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послаблення трудової
мотивації

Втрата продовольчої
незалежності

Скорочення науковотехнічного потенціалу
підприємства

Спад виробництва та
втрата внутрішнього
ринку

Основні наслідки реалізації загроз для регіону, у якому знаходиться підприємство

Регіональна безпека
Національна безпека України
Рис. 1. Аналіз наслідків реалізації загроз для підприємств АПК

ми є: висока вартість кредитних ресурсів та складність
умов їх залучення; неефективна система оподаткування
та проблеми з поверненням ПДВ; посилення конкуренції з боку іноземних виробників за умов членства
у СОТ; висока вартість матеріальних ресурсів; нестабільність національної грошової одиниці; несприятливі кліматичні умови; відсутність забезпечення
мінімальної гарантованої ціни, державних інвестицій і
заставних операцій, цінових дотацій і компенсацій;
відсутність стимулюючої системи фінансової підтримки
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товаровиробників та системи державних закупівельних товарних інтервенцій на ринку; уповільнене розширення більш адаптованих до вимог ринку організаційно-господарських форм нового типу: асоціацій кооперативів, фермерства тощо; недостатня інформатизація аграрного сектору з метою організації системи
цінового моніторингу; виникнення непередбачуваних
обставин техногенного характеру тощо [7, с. 238].
Таким чином, питання забезпечення та управління продовольчою безпекою на державному рівні по33
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винно базуватися на системі управління відтворювальними процесами на рівні підприємства, що буде спрямована на підтримку встановленого безпечного режиму функціонування.
У загальному випадку економічну безпеку підприємства (ЕБП) можна визначити як стан, що характеризується захищеністю залучення у необхідному обсязі
внутрішніх та зовнішніх ресурсів для виробництва споживчих ресурсів (товарів, робіт, послуг) від впливу
внутрішніх та зовнішніх загроз протягом життєвого циклу
підприємства [8, с. 98]. Зрозуміло, що кількісне та якісне розширення системи ресурсів підприємства не є абсолютним процесом внаслідок існування різних типів
взаємозв’язку зовнішнього середовища та підприємства,
що викликано неспівпадінням інтересів. За цих умов
економічна безпека буде означати можливість контролю
корпоративних ресурсів, досягнення такого рівня виробництва, ефективності та якості продукції, що забезпечить
її конкурентоспроможність.
Стратегічний потенціал підприємства має граничні
можливості адаптації до змінних умов виробництва, що
зумовлено періодичною потребою в технічному переозброєнні і реконструкції, відновленні або підвищенні
рівня кваліфікації персоналу, зміні стратегічних зон господарювання або виду діяльності тощо. Таким чином,
система управління економічною безпекою повинна
базуватися на ресурсному підході, за яким якість
управління буде залежати від наявності ресурсів та можливості їх зміни протягом життєвого циклу підприємства у відповідності до зміни оперативних та стратегічних цілей, що обумовлені інтересами (рис. 2).
Дія загроз може проявлятися в обмеженні повного або часткового доступу до окремого виду ресурсу та/або неможливості його заміни, тому питання
ресурсного забезпечення системи управління економічною безпекою буде передбачати розробку, реалізацію та оцінку власних способів пошуку, залучення та
використання різних видів ресурсів, необхідних для
якісної реалізації захисту інтересів підприємства від
зовнішніх і внутрішніх загроз. У загальному випадку
така система буде базуватися на організаційно-правовому, ресурсному та кадровому забезпеченні (рис. 3).

Зовнішні
загрози

Внутрішні
загрози

Ресурси підприємства

Система управління
економічною безпекою
підприємства
Механізм управління
економічною безпекою
підприємства
Оперативні та стратегічні
цілі

Рис. 2. Схема управління економічною безпекою
підприємств

У запропонованій системі першу групу становлять показники організаційно-правового забезпечення, що обумовлено, по-перше, легітимністю усіх видів
діяльності підприємства щодо забезпечення економічної безпеки, а, по-друге, необхідністю функціонування
ефективної організаційної структури управління, що
дозволить неперервно та своєчасно виявляти деструктивні тенденції і процеси розвитку потенціалу підприємства, визначати причини та джерела загроз і розробити цільові заходи щодо їх нейтралізації.
Особливістю запропонованої системи є те, що до
складу ресурсного забезпечення не включено трудові
ресурси, які відокремлені в окрему групу показників,
оскільки наявність та ефективність використання трудових ресурсів буде безпосередньо обумовлювати зміст
управлінських рішень щодо забезпечення ЕБП.
Ресурсне забезпечення системи управління ЕБП
буде передбачати безперервний процес пошуку, залучення, накопичення, планування, обліку і використання матеріальних, нематеріальних, технічних і технологічних, інформаційних, фінансово-економічних ре-

Рис. 3. Види забезпечення системи управління ЕБП
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Таблиця 1
Напрями управлінського супроводу процесу розробки та реалізації стратегії забезпечення
економічної безпеки підприємства
1.

Етап роботи
Постановка завдання

2. Формування стратегічного
напрямку розвитку підприємства
3. Інформаційне забезпечення
процесу реалізації стратегії
4. Визначення можливостей
ресурсного забезпечення
стратегії
5. Узгодженість завдання
забезпечення економічної
безпеки з іншими цілями
6. Організація поточної
діяльності щодо реалізації
стратегії забезпечення
економічної безпеки

Напрямки супроводу
Аналіз стану підприємства; визначення проблеми; постановка мети;
розробка плану робіт.
Аналіз негативного впливу чинників внутрішнього та зовнішнього
середовища підприєм ства; оцінка впливу чинників на рівень безпеки;
визначення ресурсних можливостей підприємства.
Визначення джерел інформації та вим ог до неї; збір, аналіз, оцінка та
узагальнення дани х.
Аналіз можли востей реалізації цілей; прогнозування потреб у різни х
видах ресурсів, можливостей їх взаємозамінності; визначе ння наявних
та потенційних джерел ресурсів; розподіл ресурсів за кожним етапом
реалізації стратегії.
Визначення пріоритетів та послідовності реалізації цілей;
упорядкування цілей за рівн ями ієрархії; визначення обсягів
додаткового фінансово-економічного забезпечення.
Визначення виконавців; оптимізація с троків виконання завдання;
організація процесу моніторингу та контролінгу.

му випадку від придбання треба відмовитися, бо очікуване значення рівня безпеки в умовах невизначеності буде
залежати тільки від умов інформованості.
Зрозуміло, що не всі ресурси підприємства можуть розглядатись як джерела формування довгострокових конкурентних переваг: деякі ресурси можуть
виступати як стратегічні, тобто як основні під час реалізації стратегії підприємства (наприклад, матеріальний
ресурс для агропромислового виробництва), а деякі як
нестратегічні, тобто як допоміжні (наприклад, інформаційний ресурс). Якщо загрози впливають на стратегічний вид ресурсу, то управлінські рішення повинні
бути спрямовані на захист джерел і підтримку належного обсягу таких ресурсів, бо саме вони забезпечуватимуть відповідний рівень економічної безпеки.
Враховуючи той факт, що не всі ресурси мають
однаковий ступінь доступності та мобільності, можуть
виникнути проблеми з диспропорційністю ресурсного забезпечення, що може розглядатися як загроза
ЕПБ. У такому випадку механізм забезпечення системи управління економічною безпекою підприємств буде
полягати в реалізації трьох можливих альтернатив дій:
— збереження діапазону значень ресурсного
потенціалу підприємства (кількісного та якісного складу ресурсного портфелю підприємства);
— розширення діапазону ресурсів шляхом ефективного використання наявних та пошуку нових ресурсних комбінацій, що дозволить упередити потенційні втрати від можливих загроз;
— коректування стратегії та тактики розвитку
підприємства, орієнтуючись на узгодженість інтересів
суб’єктів ринкової діяльності, що взаємодіють у
спільному ресурсному середовищі.

сурсів підприємства, необхідних для створення умов
безпечного функціонування та реалізації економічних
інтересів за допомогою запобігання або нейтралізації
дії внутрішніх і зовнішніх загроз.
Упорядковану сукупність усіх видів ресурсів,
конкретизованих у відповідності до стратегічних та
тактичних цілей за кількістю, напрямом та призначенням, а також способів їх взаємодії і взаємозв’язку,
розуміють як структуру ресурсного забезпечення.
Якщо стратегічною метою є управління станом економічної безпеки підприємства, то всі задіяні для цього наявні та потенційні ресурси формують структуру
ресурсного забезпечення системи управління ЕБП.
Розробка стратегічних напрямків розвитку
підприємства і формування шляхів їх ресурсного забезпечення повинні проводитися у чіткій відповідності
з потенційними можливостями підприємства та розробленими принципами управлінського супроводу [9,
с. 194], що є необхідною вихідною умовою і для реалізації стратегії забезпечення відповідного рівня економічної безпеки підприємства (табл. 1).
Треба враховувати, що невідповідності у використанні ресурсів підприємства спричиняють появу непродуктивних витрат (на оплату праці, на зберігання матеріальних запасів та інформації, на підтримку в робочому
стані устаткування тощо), що остаточно знижують результат процесу виробництва — прибутку. Для запобігання цього ресурсне забезпечення повинно бути оптимізоване шляхом порівняння витрат на ресурси з розміром очікуваної вигоди, що буде визначатися досягнутим
рівнем економічної безпеки: якщо очікувана вигода від
покупки та споживання ресурсу перевищує очікувані
граничні витрати, то такий ресурс варто придбати; у іншоЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

35

О. М. Дюбо
соискание учен. степени канд. экон. наук / А. В. Кашин. — Москва, 2008. — 25 с. 11. Чорна А. М. Ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємства / А. М. Чорна // Вісн. Хмельницького національного університету. — 2009. — № 4, т. 1. — С. 92 —
95. 12. Роздобудько В. С. Ресурсне обґрунтування
економічної безпеки підприємства / В. С. Роздобудько //
Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. — 2010. — № 8.

Саме різна природа, доступність мобільність,
взаємозамінність стратегічних ресурсів можуть додатково посилити або послабити економічну безпеку
підприємства.
Висновки. Рівень економічної безпеки підприємства в динамічних умовах ринку залежить від системи ресурсного забезпечення, яка, разом з іншими
складовими системи управління, за рахунок пошуку,
розробки та збереження стратегічних ресурсів або їх
комбінацій, дозволяє впливати на рівень конкурентоспроможності та процес формування довгострокових
конкурентних переваг підприємства.
У подальшому, враховуючи потреби виробництва в отриманні економічних вигод у майбутньому та
суспільства у вирішенні проблем продовольчого забезпечення, важливо визначити та оцінити всі види
ресурсів, які будуть задіяні у процесі виробничо-господарської діяльності підприємств АПК, їхня взаємозалежність та взаємозв’язок, з метою моделювання їх
впливу на рівень ЕБП у довгостроковій перспективі.

Дюбо О. М. Ресурсне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємств АПК
У статті розглянуто поняття та структура ресурсного забезпечення системи управління економічною
безпекою підприємств АПК в умовах невизначеності та
ризику конкурентного середовища. Визначено основні
етапи процесу розробки та реалізації стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства з урахуванням
ресурсного забезпечення, а також можливі альтернати
дії за різних рівнів ресурсного потенціалу підприємства.
Ключові слова: продовольча безпека, економічна
безпека підприємства, ресурсний потенціал, ресурсне
забезпечення, структура ресурсного забезпечення.
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Дюбо Е. Н. Ресурсное обеспечение системы
управления экономической безопасностью предприятий АПК
В статье рассмотрено понятие и структура ресурсного обеспечения системы управления экономической
безопасностью предприятий АПК в условиях неопределенности и риска конкурентной среды. Определены основные этапы процесса разработки и реализации стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия с учетом ресурсного обеспечения, а также возможные альтернативные варианты действий при разных уровнях ресурсного потенциала предприятия.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая безопасность предприятия, ресурсный потенциал, ресурсное обеспечение, структура ресурсного обеспечения.
Dyubo E. N. Resource providing of management
system of economic security of agricultural enterprises
The concept and structure of the resource
providing of management system of economic security
of agricultural enterprises in the conditions of vagueness
and risk of competition environment are considered in
the article. The basic stages of forming and realization of
providing strategy of economic security of enterprise with
resource providing and possible alternatives for enterprises
with different levels of resource potential are determined.
Key words: food safety, economic security of
enterprise, resource potential, resource providing,
structure of resource providing.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Постанова проблеми. Забезпечення стійкого
економічного розвитку є однією з найбільш важливих задач будь-якої економіки. Сьогодні розробка проблем економічної стійкості, збалансованого економічного росту ведеться досить активно. І хоча необхідність переходу до стійкого розвитку загальновизнана, у той же час саме поняття „стійкий розвиток”
сформульовано, головним чином, на якісному рівні й
не має чітко визначеного змісту. Спроби більш точно
виразити сутність цього процесу відображається в таких використовуваних у науковому співтоваристві
термінах, як „підтримуючий”, „рівноважний”, „збалансований” розвиток, „тій, що повертає”.
Мета статті визначити поняття стійкого розвитку
та його зв’язок з економічної стійкістю підприємства.
Аналіз досліджень. Поняття стійкого розвитку вперше увійшло в міжнародний побут у 1987 р. після опублікування й схвалення Генеральною асамблеєю ООН доповіді Комісії з навколишнього середовища й розвитку,
очолюваної прем’єр-міністром Норвегії Г. Х. Брутландом.
Конференція визнала, що при погіршенні навколишнього середовища неможливе існування здорового суспільства й економіки. Економічний розвиток
не може зупинитися, але він повинен піти по іншому
шляху, переставши настільки активно руйнувати навколишнє середовище. Задача суспільства — перетворити це розуміння в конкретні справи.
Процес переходу до стійкого розвитку охоплює
всі сфери, включаючи науку, технологію, освіту, право, матеріальне виробництво, інституціональні структури та ін. У його основі перехід до більш високого
рівня системної складності, при якому суспільство
розглядається не як система, відособлена від природи, а як її органічна частина, що розвивається за рахунок динамічного обміну з природним середовищем
енергією, речовиною, інформацією.
Одне з перших визначень стійкого розвитку було
подано в доповіді „Комісії Брутланд”. Автори доповіді
вважали, що стійкий розвиток (sustainable) — це те,
що здатне задовольнити нестатки нинішніх поколінь
без обмеження потреб майбутніх і сполучити екологічну чистоту з економічним рістом. Воно складається
з двох ключових понять:
— поняття потреб, зокрема, необхідних для існування найбідніших шарів населення, що повинні бути
предметом першорядного пріоритету;
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— поняття обмежень, обумовлених станом технології й організації суспільства, які накладаються у
відповідності зі здатністю навколишнього середовища задовольняти нинішні й майбутні потреби.
Задоволення людських потреб і прагнень є основною задачею розвитку. Але одного економічного
росту недостатньо. Високі рівні виробничої діяльності
можуть співіснувати із широко розповсюдженою
бідністю та можуть бути погрозою для навколишнього середовища. Власне кажучи, стійкий розвиток є
процесом змін, у якому експлуатація ресурсів, напрямок капіталовкладень, орієнтація технологічного розвитку знаходяться в гармонії, підвищують цінність
поточного й майбутнього потенціалів.
З такого розуміння стійкого розвитку „Комісія
Брутланд” вивела наступні стратегічні задачі:
1. Пожвавлення процесів росту.
2. Зміна якості росту.
3. Задоволення основних потреб людей.
4. Забезпечення стійкого рівня чисельності населення.
5. Збереження й зміцнення ресурсної бази.
6. Переорієнтація технологій і контроль ризику.
7. Інтеграція екологічних і економічних аспектів
у процесі прийняття рішень.
Центральною темою стратегії стійкого розвитку
Комісія вважає необхідність взаємозв’язку (інтеграції)
економічних і екологічних проблем у процесі прийняття рішень, підвищення еколого-економічної раціональності управлінських рішень.
Термін „стійкий розвиток” пройшов довгий шлях
еволюційного розвитку. У середині 70-х рр. XX ст.
Програмою ООН з навколишнього середовища була
сформульована концепція й поняття „розвиток без руйнування”. На зміну їй надалі прийшла концепція „екорозвитку” — екологічно прийнятний розвиток чи розвиток, що прагне нанести найменший негативний
вплив на навколишнє середовище, а отже найменший
екологічний збиток.
На початку 90-х рр. її змінила концепція стійкого
розвитку. На сьогодні Брутланд-комісія сформулювала стійкий розвиток як тривалий, безупинний розвиток, що забезпечує потреби існуючих сьогодні людей
без збитку задоволенню потреб майбутніх поколінь [4].
Воно включає два основних поняття: поняття потреб, необхідних для існування найбідніших верст на37
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селення, які повинні бути предметом першочергового
пріоритету, а також поняття обмежень, обумовлених
станом технології та організацією суспільства, що накладаються на здатність навколишнього середовища
задовольняти нинішні та майбутні потреби. Багато
фахівців звертають увагу на нечіткість, непослідовність
цього визначення, на його „антропоцентризм”.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні спостерігається визначене різночитання фахівців в області
термінології, а точніше, у змістовній частині таких
термінів, як „стійкий розвиток суспільства”, „стійкий
розвиток економіки”, не кажучи вже про форми й
методи здійснення на практиці цих процесів.
У цілому, термін „стійкий розвиток” викликає
суперечки. Його англійський варіант (sustainable
development) зазнає критики як словосполучення, сумнівне з погляду формальної логіки. Поняття „розвиток”
передбачає енергію, говорить про зміни, тоді як поняття
„стійкий” несе в собі зміст надійності й збереження.
Переклад цього терміна не передає адекватним
образом зміст вихідного англійського поняття, що означає „розвиток, що не підриває власні передумови й
умови” чи „розвиток, що може підтримуватися невизначено довго”. В українській мові немає для нього
точного семантичного еквівалента, його можна перекласти як „самопідтримуючий”, „прийнятний”, „безупинний”, „припустимий”, „збалансований” розвиток.
Термін „sustainable development” (стійкий розвиток) застосовується для характеристики типу економічного розвитку, що забезпечує екологічну безпеку,
відтворення обмежених ресурсів і якість економічного росту (справедливий розподіл доходів) [5].
Класичний термін — рівновага, є близьким за
змістом до поняття „стійкий розвиток” і застосовується в мікро- і макроекономічному аналізі для характеристики рівності попиту та пропозиції. Рівновага, включаючи поняття динамічної рівноваги, є більш вузьким
поняттям у порівнянні зі стійкістю, рівновага є однією
з основних умов стійкості [6].
„Стійкий економічний ріст” термін, застосовуваний під час характеристики динамічної рівноваги й
стійкого ефективного розвитку.
На сучасному етапі становлення ринкових перетворень усе більш очевидною стає необхідність якнайшвидшого переходу вітчизняних підприємств на випуск нової конкурентноздатної продукції. Рішення цієї
задачі неможливе без залучення в економіку значних
фінансових ресурсів. Їхня недостатність гальмує будьякі спроби розширити й оновити виробництво.
Значні за обсягом інвестиції вимагають тривалих
термінів кредитування, економічної довіри між підприємствами, інвесторами, банками й державою. На прийняття інвестиційних рішень особливий вплив має

надійність партнерів, їхнє стійке положення на ринку
виробників і конкурентів.
С. Винтер уважав, що поведінка фірм під час
прийняття рішень є „рутинною”. Рутинне прийняття
рішень поширюється, на його думку, на ціноутворення, інвестування, науково-дослідні розробки, до еволюційного розвитку спонукають інновації, включаючи нові правила поведінки. Фірма змінює рутинний
характер, тільки якщо її змушують обставини.
Однак такий погляд на питання можна спростувати, ґрунтуючись на тому, що ринок не завжди прийме товар за підвищеними цінами, інвестор воліє інвестувати кошти в надійні інвестиційний проекти й мати
справу з надійними партнерами, які динамічно розвиваються.
Американський професор Г. Саймон у своїх дослідженнях про поведінку фірми, відповідно до теорії
„задоволення” писав, що для досягнення економічної
стійкості фірма прагне досягти визначеного рівня прибутку, а далі — не прикладає зусиль, щоб його максимізувати. Виходить, і кількість продукції, що вона випускає, не відповідає максимальному рівню прибутку,
тому мета фірми — не максимізація прибутку, а досягнення визначеного рівня чи норми прибутку, утримання визначеної частки на ринку й визначеного рівня продажів. Розглядаючи питання з такого ракурсу зазначимо, що фірма, яка володіє високою прибутковістю, може
мати певні труднощі у плані ліквідності. І навпаки —
існують підприємства, що, незважаючи на низьку прибутковість, мають великий потенціал ліквідності.
А. П. Вайт провела зіставлення ведучих корпорацій,
що домінували у своїй області, з іншими найбільшими
фірмами, що не є лідерами відповідних галузей. З’ясувалося, що лідери одержують більш високі й стабільні
прибутки. При цьому вони витрачають на науковотехнічні дослідження більш велику частину свого обороту, більше коштів (у відсотковому співвідношенні)
направляють на капітальні вкладення, а також рекламу
та маркетинг. Домагаються стійкого економічного становища не шляхом грубого силового тиску на ринок,
а завдяки максимальному обліку запитів масового споживача. Доказ тому непропорційно великі вкладення
капіталу у виробництво, науку, маркетинг.
Швейцарський експерт Х. Фризенкель стверджує, що стійкість забезпечується переважно трьома
факторами: великими обсягами виробництва, його
диверсифікованістю й наявністю широкої міжнародної мережі філій.
У ринковій економіці підприємство — це не
суб’єкт (колектив людей), а об’єкт виробництва, тобто майновий комплекс, використовуваний для підприємницької діяльності. Саме персоніфіковане відособлене
майно стає юридичним учасником цивільних право38
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відносин. Таке поняття підприємства дає можливість:
гарантувати задоволення можливих вимог кредиторів;
зменшити підприємницький ризик засновників, тому
що по боргах перед іншими учасниками господарського обороту буде відповідати це підприємство, а не
його власник (засновники).
Підприємство — це об’єкт підприємництва,
основна господарська одиниця, де: комбінуються фактори виробництва; здійснюється виготовлення та реалізація товарів, надаються послуги; забезпечується досягнення цілей його засновників.
Заставою виживання й основою стабільності стану
підприємства служить стійкість, на яку впливають різні
фактори: положення підприємства на фінансовому
ринку; виробництво й випуск якісної продукції, що
користується попитом; потенціал підприємства в діловому співробітництві; ступінь залежності від зовнішніх
кредиторів та інвесторів; наявність неплатоспроможних кредиторів; ефективність господарських і фінансових операцій і т. д.
Така розмаїтість факторів підрозділяє й саму
стійкість за видами.
Так, стосовно до підприємства вона може бути
в залежності від факторів, що впливають на неї, внутрішньою, зовнішньою, загальною (ціновою), фінансовою [1].
Внутрішня стійкість — це такий загальний фінансовий стан підприємства, при якому забезпечується
стабільно високий результат функціонування. В основі
його досягнення лежить принцип активного реагування
на зміну внутрішніх і зовнішніх факторів.
Зовнішня стійкість підприємства обумовлена стабільністю економічного середовища, у рамках якої
здійснюється його діяльність. Вона досягається відповідною системою управління ринковою економікою в
масштабах усієї країни.
Загальна стійкість підприємства — це такий рух
грошових потоків, що забезпечує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їхнім витрачанням (витратами).
Багато вчених-економістів [2] виділяють як характеристику економічної стійкості стан фінансів підприємства. Вони зазначають, що положення підприємства
на ринку, у першу чергу, залежить від наявності й напрямків використання фінансових ресурсів.
Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує
вільне маневрування коштами підприємства шляхом
ефективного їх використання, сприяє безперебійному
процесу виробництва й реалізації продукції. Тому
фінансова стійкість формується в процесі усієї виробничо-господарської діяльності й є головним компонентом загальної стійкості підприємства.
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Важливо, щоб стан фінансових ресурсів відповідав вимогам ринку й відповідав потребам підприємства, оскільки недостатня фінансова стійкість може
привести до неплатоспроможності підприємства й
відсутності в нього коштів для розвитку виробництва,
а надлишкова — перешкоджати розвитку, обтяжуючи
витрати підприємства зайвими запасами та резервами.
Підприємство завжди аналізує свій фінансовий
стан під час вироблення стратегії та тактики управління. Цей аналіз необхідний для рішення питань про те, з
якими підприємствами варто вступати в ділові контакти на вибір режиму кредитування. Фондові біржі
вивчають фінансове положення підприємства під час
включення його до списка фірм, чиї цінні папери можуть циркулювати на біржі та при котируванні цінних
паперів.
Страхові компанії вивчають фінансовий стан
підприємства під час з’ясування питання про страхування. Такий аналіз проводять не тільки фінансові
інститути, але й приватні інвестори, наприклад, при
вирішенні питання про оцінку діяльності акціонерного
товариства. При цьому найбільш часто використовується наступна система критеріїв: рентабельність
активів, коефіцієнт незалежності, покриття, платоспроможність і кредитоспроможність організації та ін.
Оцінка фінансового стану підприємства дозволяє визначити „вузькі місця” у підприємницькій діяльності, а також знайти шляхи запобігання несприятливих тенденцій розвитку підприємства. Таким чином,
фінансова стійкість підприємства дозволяє об’єктивно
оцінювати тактику управління підприємством і її можна прийняти в якості ще однієї характеристики економічної стійкості підприємства на ринку.
Таким чином, сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і
використанням фінансових ресурсів, і платоспроможність виступає її зовнішнім проявом.
Дослідження проблем, пов’язаних із економічною стійкістю підприємства, зв’язано з економічним
змістом таких понять як надійність, динамічність,
мобільність, стабільність.
Надійність — це властивість об’єкта зберігати
здатність виконувати задані функції в заданому обсязі
за певних умов. Показники надійності, в залежності
від рівня розглянутого об’єкта, можна розподілити на
оперативні й технічні. Оперативними показниками надійності зручно характеризувати системи — це показники, що характеризують якість функціонування системи з погляду споживача.
Аналіз існуючих характеристик економічної
стійкості підприємства дозволяє зробити ряд висновків.
По-перше, економічна стійкість — це багатопла39
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Система показників економічної стійкості
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Рис. 1. Класифікація показників економічної стійкості підприємства

Показники фінансового стану підприємства
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Рис. 2. Показники фінансового стану підприємства
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нове поняття, що багато в чому пов’язане і зі зовнішніми факторами ринкового середовища, і із внутрішніми факторами, що визначають організацію підприємницької діяльності.
По-друге, існує багато проблем у теоретичному
трактуванні категорії економічної стійкості. З одного
боку, її трактують як максимізацію й стабілізацію доходів. З іншого боку — як процес вироблення оперативно-тактичних рішень, що визначають поведінку
підприємства, тобто зв’язують досягнення економічної стійкості із стратегією поведінки підприємства на
ринку. Звичайно, одержання прибутку — це основна
мета підприємницької діяльності, тому її можна вважати основним критерієм стійкості.
По-третє, під економічною стійкістю розуміють
сукупність характеристик. Але їхня спрямованість неоднакова: це і стабільність доходів, і швидке реагування на зміну зовнішнього середовища, і забезпечення
режиму розвитку. Визнаючи значимість цих рис, вважаємо їх основними механізмами забезпечення економічної стійкості.
По-четверте, деякі автори, розглядаючи економічну стійкість, прив’язують її найчастіше до стану
фінансів підприємства. Ця ознака дуже важлива, тому
що в розрахунок повинні прийматися всі характеристики економічної стійкості, орієнтовані не тільки на
внутрішні, але й на зовнішні фактори.
Висновки. Із врахуванням вищезазначеного, можна стверджувати, що економічна стійкість підприємства
— це абсолютна чи відносна зміна показників стану
підприємства, господарська діяльність якого забезпечує
виконання зобов’язань перед працівниками, організаціями, державою, завдяки достатнім прибуткам і відповідності витратам, тобто ефективності виробництва.
Таким чином, проблема визначення характерних
рис економічної стійкості підприємства на ринку вимагає свого подальшого дослідження в теоретичному плані.
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стійкості економічного розвитку
У статті проводиться дослідження поняття „стійкій
розвиток”, його походження, визначення сутності та
структури. Розглядається стійкість як основа стабільності стану підприємства, її види та фактори.
Ключові слова: поняття стійкості, економічний розвиток, стабільний стан підприємства, види та фактори.
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В статье проводится исследование понятия „устойчивое развитие”, его происхождение, определение,
сущность и структура. Рассматривается устойчивость
как основа стабильности состояния предприятия, ее
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Одним з найактуальніших питань для України в умовах сучасних світогосподарських відносин є підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку. Перспективним шляхом підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації є продукування та
оперативне впровадження інновацій. Економічне зростання галузей економіки країни залежить від рівня
інноваційного розвитку та взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і
підприємництвом.
В умовах глобалізації стає актуальною особлива
система взаємозв’язків фірм і організацій — кластери. Кластер визначається як індустріальний комплекс,
сформований на базі територіальної концентрації мереж спеціалізованих постачальників, основних виробників і споживачів, пов’язаних технологічним ланцюжком, і виступає альтернативою традиційному розподілу економіки на сектори та галузі. Кластерний підхід
дозволяє підвищити ефективність взаємодії приватного сектора, держави, торгових асоціацій, дослідницьких і освітніх установ в інноваційному процесі.
Для України такий підхід має особливу актуальність, оскільки він пов’язаний з необхідністю проведення структурних змін та подолання міжрегіональних відмінностей в рівні соціально-економічного розвитку. Як показує реальна практика, часто у діяльності підприємств, бізнесу і влади відсутня цілеспрямованість і узгодженість дій. Крім того, в багатьох
регіонах країни зберігаються колишня застаріла спеціалізація і структура виробництва, а також орієнтація
на традиційні види продукції і сегменти ринку.
В основу теорії кластерного механізму покладено поняття „кластер” — зосередження найбільш ефективних і взаємозалежних видів економічної діяльності,
тобто сукупність взаємозалежних груп успішно конкуруючих фірм, що забезпечують конкурентні позиції
на галузевому, національному та світовому ринках [1,
с. 563].
Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній та
зарубіжній науковій літературі питання пов’язані з принципами функціонування та розвитку кластерів знайш-

ли відображення у працях З. Варналія [1], М. Войнаренка [2], В Геєця [3], В. Куйбіди [4], О. Кузьміна [5],
М. Меркулова [6] М. Портера [7], С. Соколенка [8]
та інших. В них досліджуються теоретичні аспекти
формування конкурентоспроможних кластерів, а також проблеми і перспективи кластерних утворень і на
загальнодержавному, і на регіональному рівні. Аналіз
результатів наукових досліджень свідчить про актуальність проблем кластеризації та про необхідність
подальшого їх дослідження та аналізу.
Мета статті. Метою нашої статті є аналіз передумов створення кластерних структур у регіонах України, виявлення основних проблем формування та
функціонування кластерів, а також вивчення зарубіжного досвіду кластеризації.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом
взаємозалежність країн світу все більше зростає. Результатом таких змін є процеси глобалізації, що складаються з сукупності політичних, економічних, демографічних та соціальних процесів, що впливає на формування взаємозалежності держав. І як наслідок,
взаємодія вищезазначених процесів призводить до
формування глобальних світових ринків, подальшої
модернізації на основі найновітніших технологій, утворення нових центрів економічного тяжіння і політичного впливу. Результатом вищезазначених процесів
стає новий рівень конкурентоспроможності не тільки
між країнами, а і між різноманітними регіональними
угрупуваннями [9].
На сучасному етапі економічного розвитку формування та ефективне використання певних конкурентних переваг сприяє прискореному розвитку продуктивних сил, науково-технічному прогресу, зростанню
інтенсивності у взаємостосунках між економіками
країн. Сутність конкурентоспроможності галузей на
зовнішніх ринках, з урахуванням сучасних тенденцій
розвитку світового господарства і поглибленням взаємозалежності економічного зростання, дозволяє розглядати її ширше, ніж звичайний процес отримання
надлишку ресурсного потенціалу, оскільки конкурентоспроможність національної економіки як сукупності
галузей у сучасних умовах дає комплексний ефект,
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комбінуючи такі фактори, як іноземний капітал, нові
технології, інтеграційні можливості і вихід на світові
ринки [1, с.561].
Однією з найбільш ефективних можливостей
поєднання конкурентних переваг, а також підвищення
конкурентоспроможності регіону, збільшення його
потенціалу та економічного зростання, досягнення
більш високого рівня продуктивності є застосування
кластерного підходу.
Зазначимо, що початок кластерної теорії пов’язаний з іменем Майкла Портера, який розглядав кластерний підхід як основний фактор забезпечення конкурентоспроможності. Досліджуючи проблему формування конкурентних переваг він звернув увагу на
те, що найбільш конкурентоспроможні в міжнародних масштабах фірми однієї галузі не безсистемно
розташовані у різних розвинених державах, а мають
властивість концентруватися в одній і тій же країні, а
часом навіть у тому самому регіоні країни. Наслідком
цього є те, що одна або кілька фірм, досягаючи конкурентоспроможності на світовому ринку, поширює
свій вплив на найближче оточення: постачальників,
споживачів і конкурентів, які в свою чергу впливають
на прискорення розвитку і подальше зростання конкурентоспроможності такої компанії. Таким чином,
формується кластер — група взаємозв’язаних компаній (постачальники, виробники) та пов’язаних з ними
установ (освітні заклади, наукові установи, органи державного управління, інфраструктурні компанії), які
діють у певних сферах та доповнюють один одного.
Підтримуючи співробітництво, компанії не перестають конкурувати між собою у зниженні витрат на
виробництво та цінах, підвищенні якості продукції,
пошуку кращих постачальників, формуванні нових
каналів розповсюдження власної продукції тощо. Таким чином, підвищується конкурентоспроможність не
лише окремо взятого підприємства, а певного географічного регіону й економіки країни загалом.
Зазначимо, що з подальшим розвитком кластерного підходу змінювалися підходи щодо його визначення та трактування. Наприклад, кластер може трактуватися як сукупність „4К” [10]:
1) концентрація — у межах локальної території;
2) конкуренція — в середині кластера у боротьбі
за споживача;
3) кооперація — залучення до кластеру суміжних галузей та сфер діяльності;
4) конкурентоспроможність — на ринку за рахунок високої продуктивності, яка заснована на спеціалізації та взаємодоповнюваності учасників.
Належність до певного кластера для промислових підприємств означає прискорення розвитку, широкий та вільний доступ до інформації щодо різних
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аспектів діяльності, швидке поширення нововведень
та забезпечення необхідних засобів для впровадження нових стратегій, можливості нарощування експорту та вихід на світові ринки.
Оскільки для України одним з найактуальніших
питань є підвищення конкурентоспроможності на
світовому ринку, то створення кластерів в Україні
має стати одним із пріоритетних напрямків розвитку
національної економіки. Комплексне використання
теорій кластерного механізму та сучасних концепцій
інноваційного розвитку здатне забезпечити високу
конкурентоспроможність та стабільне економічне зростання за рахунок переваг у технологіях виробництва, управління, організації просування товарів, ефективної спеціалізації, доступу до технологій, постачальників, кваліфікованої робочої сили, інформації,
бізнес-послуг, науково-технологічних зв’язків між
галузями та секторами економіки. Одним з позитивних наслідків створення кластерів є також зменшення територіальних диспропорцій у соціально — економічному розвитку регіонів, що є важливим питанням для України.
В Україні сформовано законодавство, яким визначено організаційно-правові форми об’єднань
підприємств та наявні передумови для формування
нових виробничих систем в різних сферах господарської діяльності, а також існує досвід створення і розвитку кластерів. Кластерні технології застосували спочатку на Хмельниччині, а трохи згодом на Івано-Франківщині. На Хмельниччині така модель впроваджується
досить успішно, вже діють чотири кластери: будівельний та швейний у Хмельницькому, туристичний, та
харчовий кластер в Кам’янці-Подільському. Наприклад, швейний кластер об’єднує не лише швейні
підприємства, а й середні учбові заклади відповідного напрямку і навіть університет. Також успішно діє
кластер сільського туризму “Оберіг”, який об’єднує
6 тисяч працівників. Це перший подібний кластер
сільського туризму в Україні.
Серед інших регіонів України, в яких накопичено досвід створення та функціонування кластерів, зазначимо такі області, як Харківська, Львівська, Чернівецька, Закарпатська, м. Севастополь, тобто переважна більшість кластерів існує у західних регіонах. Вірогідно це пов“язано з їх близьким розташуванням до
кордонів з європейськими країнами. Уважаємо, що
раціональним є перенесення позитивного досвіду створення кластерів також у прикордонні території східних
областей України. Але цей процес гальмується у зв’язку з невирішеністю багатьох питань щодо організаційних, фінансових передумов створення кластерів та
регулювання їхньої діяльності на рівні держави та місцевих органів влади.
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Попри зростаючий інтерес до нових виробничих
систем та здійснену низку заходів, спрямованих на
підвищення конкурентоспроможності України та її
окремих регіонів, кількість кластерів в Україні
збільшується повільно. Це обумовлено наступними
чинниками [11, 12]:
— недостатнє нормативне забезпечення комплексу заходів щодо створення кластерів в Україні;
— недосконале програмно-цільове забезпечення реалізації кластерних стратегій;
— відсутність достатнього інформаційного забезпечення створення та функціонування кластерів в Україні;
— недостатня зацікавленість малих та середніх
підприємств об’єднуватись у великі виробничі системи;
— невеликий досвід функціонування кластерів
в Україні;
— нерозвинутість інституційного середовища
підтримки бізнесу та підтримки впровадження інновацій;
— відсутність інвесторів у зв’язку з інвестиційною недостатньою привабливістю регіонів;
— відсутність належної взаємодії між владою,
бізнесом та наукою.
На сьогодні лише невеликий відсоток
підприємств в Україні проходять або пройшли стадію
неформальної кластеризації. Отже, проблема полягає
у тому, щоб шляхом структурної перебудови виробництва забезпечити координацію діяльності усіх ланок
технологічного ланцюга і залучити великі фінансові
ресурси з метою підвищення конкурентоспроможності
регіонів та держави, а також внутрішні та іноземні інвестиції, створити нові підприємства, сприяти інноваційному розвитку.
Аналіз досвіду розвинених країн світу довів ефективність створення кластерних структур. Найбільших
результатів у створенні кластерів досягли такі держави, як Італія, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, Нідерланди, США, Японія, Польща, Туреччина,
Болгарія, Словенія, Росія, Казахстан, Білорусь.
Зокрема, економіка Фінляндії повністю кластеризована і в ній виділено 9 кластерів, а економіка
Нідерландів розбита на 20 „мегакластерів”, на основі
функціонування яких визначені пріоритети інноваційної політики держави. У Данії функціонує 29 кластерів, в яких беруть участь 40% усіх підприємств країни, які забезпечують 60% експорту. В Австрії діють
трансграничні кластери з Німеччиною, Італією, Швейцарією, Угорщиною, активізувались зв’язки з Францією та Великобританією. Розроблена політика стимулювання розвитку зв’язків між дослідними інститутами та промисловим сектором, знижені регуляторні
бар’єри в інноваційних програмах, формуються цент-

ри конкурентоспроможності. У Німеччині створено
промислові кластери, а в Словенії прийнято стратегію
зростання конкурентоспроможності промисловості та
розроблено програму національного розвитку кластерів. У Росії використовується кластерний підхід при
розробці регіональних стратегій розвитку. Процеси
кластеризації спостерігаються в багатьох регіонах Росії
[11].
Це відбувається завдяки розробці національних
програм кластерізаціії економіки. Але при цьому
кожна країна використовує найбільш прийнятний для
неї варіант формування кластерів. Так, у Франції
кластери створюються за рахунок партнерства між
локальними промисловими групами, університетами та дослідницькими центрами. У Німеччині на
рівні держави підтримка кластерів передбачає передачу науково-дослідним центрам технологій, обладнання, фінансів. Кластерний підхід у Великобританії включає переважно використання наявних
регіональних ресурсів, стимулювання обміну та кооперації між наукою і бізнесом.
Загальновідомо, що найбільшим рівнем кластеризації характеризується японська економіка. При
цьому, промислові кластери завжди користувалися
підтримкою з боку центрального уряду і місцевих
органів влади на основі подання найбільш ефективним кластерам відповідних податкових пільг. В останні роки уряд намагається за рахунок кластерів
активізувати повернення японського капіталу з
азіатських країн.
У США зараз нараховується понад 300 кластерів,
поява яких була пов’язана з розвитком зв’язків між
академічними університетами та бізнесом в Силіконовій Долині. Виробничі результати пов’язаного в цьому районі високотехнологічного кластеру в 2008 р.
перевищили 70 млрд. дол. США [13, с. 175].
До найвідоміших кластерів у світі можна віднести [14]:
— Силіконова долина (Silicon valley, Каліфорнія,
США), у сфері конп’ютерних технологій;
— американське автовиробництво у Детройті
(Detroit, США);
— центр нанотехнологій, біотехнологій, відновлювальних джерел енергії та цифрового друку у НьюМексико (New Mexico, США);
— Бангалор (Bangalore, Індія), програмне забезпечення;
— долина Дахран (Dhahran Techno-Valley, Саудівська Аравія), енергетика;
— Лондонський фінансовий сектор, Сіті (The
City, Східний Лондон, Великобританія);
— Лондонський поштовий та логістичний центр
Сохо (Soho, Лондон, Великобританія);
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— авіаційна та космічна галузь у Тулузі (Toulouse,
Франція);
— контейнерний порт Роттердаму (Rotterdam,
Нідерланди);
— технологічний парк, машинобудування для друкарської галузі Гейдельберг (Heidelberg, Німеччина);
— центр діамантів у Антверпені (Antwerp, Бельгія).
Світовий досвід свідчить, що сучасне високотехнологічне виробництво базується на процесах
інтеграції наукових, інноваційних і виробничих
підприємств різних типів, а науково-технологічний
розвиток забезпечується об’єднаннями, групами
підприємств, кластерами й мережами з горизонтальними, вертикальними і регіональними зв’язками.
Кластерний підхід є основою для виникнення нових
науково-технічних напрямів, а також чинником непрямої підтримки сфери освіти, університетської науки та венчурного бізнесу.
Для стимулювання інноваційного розвитку
підприємств, у тому числі у рамках кластерних промислових систем, у світовій практиці використовують наступні форми:
— пряме фінансування (субсидії, позики), які
досягають 50% видатків на створення нової продукції
і технологій (Франція, США й інші країни);
— надання позичок, у тому числі без виплати
відсотків (Швеція);
— створення фондів упровадження інновацій з
урахуванням можливого комерційного ризику (Англія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Нідерланди);
— безоплатні позички, що досягають 50 % витрат на впровадження нововведень (Німеччина);
— зниження державних мит для індивідуальних
винахідників (Австрія, Німеччина, США й ін.);
— відстрочка сплати мит або звільнення від них,
якщо винахід стосується економії енергії (Австрія);
— безкоштовне ведення діловодства за заявками індивідуальних винахідників, безкоштовні послуги патентних повірників, звільнення від сплати мит
(Нідерланди, Німеччина) [15, с.19-20].
Висновки. Не зважаючи на деякий досвід, кластерна форма організації господарства в Україні не
набула достатнього застосування та поширення. Враховуючи необхідність прискорення економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності регіонів, основними напрямками сприяння розвитку кластерів мають стати:
— удосконалення нормативно-правової бази державного регулювання інноваційної діяльності;
— підтримка органами влади всіх рівнів інтеграції галузей економіки з науковими та навчальними
закладами;
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ційного механізму формування та функціонування кластерів;
— розробка фінансового механізму державного
регулювання діяльності кластерних структур, а саме
таких форм, як: цільове фінансування, надання субсидій, субвенцій, прямої фінансової допомоги та ін.;
— розробка регіональної економічної політики,
спрямованої на створення умов для розробки та впровадження інновацій;
— реалізація заходів податкового регулювання
для учасників кластерів;
— удосконалення системи освіти та професійної
підготовки;
— покращення інституціонального середовища і
системи поширення знань та технологій;
— створення спеціалізованої інфраструктури для
розвитку кластера, а саме промислових парків та технопарків;
— розширення можливих джерел фінансування
кластерів, якими можуть бути кошти місцевих бюджетів, кошти венчурних фондів, інвестиції підприємств
та організацій, у тому числі міжнародних, а також кошти фінансових установ — учасників кластерів.
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основні проблеми формування та функціонування
кластерів, а також визначено шляхи підвищення конкурентоспроможності національної економіки на основі переваг інтеграційної взаємодії суб’єктів кластеризації.
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конкуренція.
Матросова Л. Н., Лященко О. В. Проблемы
развития региональных кластерных структур в
Украине
В статье проанализированы предпосылки создания кластерных структур в регионах Украины,
рассмотрены основные проблемы формирования
и функционирования кластеров, а также определены пути повышения конкурентоспособности национальной экономики на основе преимуществ интеграционного взаимодействия субъектов кластеризации.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, кластер, концентрация, кооперация, конкуренция.
Matrosova L. N., Lyashchenko O. V. Problems
of development of regional cluster structures in
Ukraine
The paper analyzes the prerequisites for the
development of cluster structures in the regions of
Ukraine, the main problems of formation and functioning
of clusters, as well as identify ways to improve the
competitiveness of national economy on the basis of
the benefits of integration interaction of subjects of
clustering.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПДВ У ГАЛУЗІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
залишається значна кількість неврегульованих питань,
пов’язаних з функціонуванням ПДВ, а саме з механізмом нарахування та сплати податку, поверненням зайво
сплачених сум ПДВ платникам з бюджету тощо.
Постановка наукового завдання. Мета нашої
статті полягає в оцінці практики функціонування податку на додану вартість у сільському господарстві
розвинених європейських країн та розробці, на цій
основі, пропозицій щодо вдосконалення механізму
адміністрування зазначеного податку в аграрному секторі економіки України.
Виклад основного матеріалу. Однією з найпоширеніших форм стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва, що в переважній мірі стосується середніх та малих за розміром господарств, у
розвинутих країнах є створення для них преференцій
в оподаткуванні шляхом уведення спеціальних податкових правил (Франція) або застосування загальних
правил з окремими пільгами для середніх та малих
господарств (Італія, Великобританія). Тому доцільно
розглянути європейську практику застосування спрощених (спеціальних) режимів оподаткування сільськогосподарського виробництва та необхідність її адаптації й застосування в Україні.
У більшості країнах з фермерами важко співпрацювати як з платниками податків. Переважно вони не ведуть
належний облік та реєстрацію всіх операцій. Проте доречно відзначити декілька виключень з цього загального твердження, і зазначити, що в деяких країнах фермери схожі з
будь-яким іншим продавцем і мають справу з повним та
звичайним законодавством з ПДВ (наприклад, Данія, Швеція, Нова Зеландія, Великобританія).
З цього приводу зазначимо, що менше ніж 3 %
фермерів ведуть належний бухгалтерський облік своєї
діяльності в Італії, Ірландії, Франції та Австрії, тоді як
більше ніж 80 % фермерів його здійснюють у Нідерландах та Великобританії [2, с. 141 ].
Специфічні особливості аграрної економіки неминуче накладають свій відбиток на запровадження та
функціонування ПДВ в галузі сільськогосподарського
виробництва. При цьому, зауважимо, що виникнення
певних об’єктивних труднощів характерне навіть для
спрощеної системи ПДВ у сільському господарстві.
В Європейських країнах для сільського господарства характерним є застосування режимів справляння ПДВ, що мають специфічний характер, які направлені на пільгове оподаткування в сільському господарстві та спрощення податкових процедур.

Актуальність теми. Фінансове регулювання
шляхом використання податкових механізмів є невід’ємною складовою економічної системи держави.
Серед його інструментів ключова роль відводиться
універсальним акцизам, значення яких в сучасних
фінансових системах зростає.
ПДВ є одиним із найбільш поширених, водночас
складних та суперечливих податків. Він замінив в
Україні податок з обороту і податок з продажу, ставши в подальшому відігравати провідну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Проте
через наявність значних проблем при справлянні податку, які свідчать про недостатню відпрацьованість
механізму його дії, ПДВ поступово перетворюється з
бюджетоутворюючого у бюджетовитратний. Галузь
сільського господарства є надзвичайно важливою для
України, а особливо в умовах фінансової кризи, коли
сільськогосподарська продукція формує важливу
статтю вітчизняного експорту. На нинішньому етапі в
Україні ПДВ у сільському господарстві функціонує
переважно у вигляді спецрежимів його справляння.
Досвід ведення сільського господарства в аграрно розвинених європейських країнах засвідчує, що
специфіка даної галузі обумовлює активне втручання
держави в процес її функціонування, особливо в умовах трансформації економіки. У забезпеченні реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності
функціонування аграрного сектора, особливе місце
посідає фіскальна політика. Використовуючи важелі
фіскальної політики, держава спроможна ефективно
регулювати розвиток сільського господарства.
Рівень ефективності сільськогосподарського виробництва в Україні все ще залишається низьким, а
сільськогосподарські підприємства здебільшого не
спроможні самостійно забезпечити його підвищення.
Вирішення цієї проблеми вимагає формування дієвої
системи державного аграрного протекціонізму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам дослідження особливостей функціонування
ПДВ в галузі сільськогосподарського виробництва аграрно розвинутих європейських країн присвячені праці
вітчизняних науковців М. Я. Дем’яненка, Л. Д. Тулуша, В. В. Березовського, О. М. Чередниченко, І. О. Луніної, Л. В. Синявської, А. М. Соколовської, В. М. Федосова та ін.
Не зважаючи на позитивний та тривалий досвід функціонування ПДВ у європейських країнах, його застосування в Україні є достатньо проблемним. Відповідно, нині
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Форми державної фінансової підтримки
сільськогосподарських товаровиробників у
європейських країнах
Форми прямого бюджетного фінансування Особливі режими справляння ПДВ
Гарантована державою
закупівля продукції за
встановленими
мінімальними цінами
Субсидування певних
видів витрат фермерів
Застосування дотаційних
схем (відповідно до площ
угідь, наявного поголів’я)

Спецрежими ПДВ
пільгового спрямування

Схема доповнення
загальної тарифної
ставки
Режим акумулювання
сум ПДВ
Оподаткування за
пониженою ставкою
засобів виробництва

Спецрежими ПДВ, спрямовані на спрощення відносин

Нарахування податку в
кінці року (на основі
загальної суми обороту)
Схема з фіксованою
компенсаційною ставкою
Включення ПДВ до
складу комплексного
податку

Рис. 1. Форми прямої та непрямої (за рахунок механізму ПДВ) державної фінансової підтримки
сільгосптоваровиробників у європейських країнах

Проте, формуючи ціну, фермери мають право
отримати доповнення загальної тарифної ставки (яка
становить 4 %), під час реалізації товарів та послуг
клієнтам зареєстрованим платниками ПДВ. Це доповнення не є ПДВ, але діє як компенсація втрати вхідного податку на закупівлі.
Таким чином, у цих країнах, за умов застосування даного пільгового режиму справляння ПДВ, державі вдається в певній мірі зрівноважити податкові
умови для різних категорій сільськогосподарських
товаровиробників (які мають різний податковий статус, є різними за величиною). Тобто, у цих європейських країнах пріоритетним є всіляке сприяння виробництву сільськогосподарської продукції з боку держави, не залежно від розмірів фермерських господарств, що її виробляють. Навпаки, держава вдається
до різних заходів щодо підтримки невеликих фермерських господарств та зрівноваження умов їх господарювання з іншими виробниками галузі.
Як свідчить практика оподаткування, в різних
країнах наявна досить велика різноманітність ставок
ПДВ, тобто діє принцип диференційованих ставок.
Знижені ставки податку встановлюють, як правило,
на продовольчі товари, товари першої необхідності.
Знижені ставки ПДВ на продовольчі товари діють у
ФРН — 7%, Італії — 4%, Іспанії — 7% і 4%, Греції —
8%, Франції — 5,5 %, Нідерландах — 6%. Польщі —
7% [3, с. 216]. Із цього приводу зазначимо, що в Україні останнім часом значна частина наукових публікацій присвячена питанням зниження рівня ставок
податку на додану вартість, а також їх диференціації.
У розвинутих країнах широко використовується

За результатами узагальнення зарубіжної практики державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників охарактеризовано
найбільш поширені її форми (рис.1). Виявлено, що
фінансове стимулювання фермерської діяльності
здійснюється переважно методами прямого бюджетного фінансування, тоді як роль податкових інструментів в цьому процесі є незначною.
Зазначаємо, що в цілому в країнах ЄС для механізму функціонування ПДВ характерним є єдність та схожість
в адмініструванні. При цьому, наголошуємо, що розмір
ставок, та взагалі їх кількість, може різнитися по окремо
взятих країнах. Окрім того, на відміну від України, має
місце диференціація розподілу надходження від сплати
даного податку між бюджетами різних рівнів. Зокрема,
така диференціація характерна для Німеччини, натомість
як у Франції до національного бюджету спрямовується
вся сума надходження від сплати податку.
Спочатку зупинимося на розгляді спеціальних
режимів справляння ПДВ, що характеризуються
пільговим спрямуванням.
Прикладом спеціального пільгового режиму є спеціальна схема ПДВ, відома як «схема доповнення загальної тарифної ставки» фермерів, що використовується дрібними фермерами та садоводами (у переважній
більшості у Франції та Італії) [1, с. 214]. Основна його
суть полягає у встановленні доповнення до фіксованих
компенсаційних відсоткових норм. Фермери, що використовують цей спеціальний пільговий режим не зареєстровані платниками ПДВ (переважно це зовсім дрібні
фермерські господарства) і, відповідно, вони не можуть
компенсувати вхідний податок.
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ри мають можливість отримання компенсації податку з
бюджету у відповідно встановлений термін.
У Білорусі застосовується спеціальний режим
справляння ПДВ в галузі сільськогосподарського виробництва основна мета якого — підтримка розвитку
агропромислового комплексу. Сільськогосподарські
підприємства не зобов’язані сплачувати ПДВ на реалізовану сільськогосподарську продукцію: ПДВ лише
розраховується й залишається на підприємстві за умови подальшого використання тільки на розвиток виробництва. Крім того, ставка податку зменшена у два
рази — з 18% до 9% [4, с. 4]. Проте на несільськогосподарську продукцію ПДВ нараховувався за ставкою
18% (починаючи з 01.01.2010 р. ставка дорівнює 20%).
Підсумовуючи вищезазначене зауважуємо, що в
Білорусі сплата ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками характеризується пільговим характером в частині реалізації ними сільськогосподарської
продукції, що розраховується за ставкою ПДВ в 9 %,
з подальшим правом використання таких сум на розвиток виробництва.
Описаний вище пільговим режим справляння ПДВ
щодо сільськогосподарських товаровиробників в певній
мірі є схожим до практики його застосування в Україні.
Суттєва відмінність полягає у застосуванні пониженої ставки податку. Крім того, в цій країні сільськогосподарські
підприємства, для спрощення податкових процедур, мають можливість перейти на сплату ЄСП (до складу якого
ПДВ не входить, на відміну від досвіду Росії).
Цікавим є досвід Росії щодо особливостей функціонування ПДВ в сільському господарстві. З огляду на це, ми вважаємо за потрібне більш детальніше
зупинитися на розгляді цього питання.
У Росії оподаткування сільськогосподарських товаровиробників характеризується певними особливостями, суть яких зводиться до спрощення податкових процедур щодо цієї категорії платників. На противагу українським особливостям, що притаманні податковій системі
в частині функціонування спеціальних режимів справляння ПДВ в галузі сільського господарства, у Росії ПДВ
включено до складу єдиного сільськогосподарського
податку. Податковою базою є грошове вираження доходів, зменшених на суму видатків. ЄСП вираховується
як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази (податкова ставка дорівнює 6 %) [5, с. 92].
Якщо частково застосувати практику сплати ЄСП
в Росії до українських платників ФСП, зокрема в частині звільнення платників ФСП від сплати ПДВ, це, на
нашу думку, може призвести до наступних наслідків:
— втрати можливості покриття сум податкового
кредиту сільськогосподарськими виробниками, що, в
свою чергу, суперечить економічній суті даного податку;
— позбавить можливості застосування практики щодо спрямування сум цього податку, що залишаються у розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників, внаслідок застосування специфічних

практика звільнення від сплати ПДВ, а також застосування пониженої ставки податку на засоби виробництва, що використовуються для сільськогосподарського
виробництва.
В усіх країнах ЄС невеликі та середні за розміром
господарства можуть застосовувати режим сплати податку, згідно з підсумками року, виходячи із загальної
суми обороту (для них характерним є ведення простої
бухгалтерії, при цьому податок підлягає сплаті в кінці
року на основі підсумкової суми продажів та купівель).
Основна суть зазначеного режиму направлена на
спрощення податкових відносин, надання можливості
сільськогосподарським товаровиробникам максимально сконцентруватися на головному своєму завданні
— виробництві якісної продукції, не відволікаючись
(щомісячно або щоквартально) на розрахунках та
сплаті податку.
У країнах ЄС широкого розповсюдження набув
режим сплати ПДВ за якого етап сільськогосподарського виробництва позбавлений сплати ПДВ до бюджету, а сільськогосподарські підприємства, що
здійснили перехід на спец режим, отримують можливість нарахування та сплати даного податку до бюджету за ставкою, відмінною від стандартної — фіксованою ставкою (flate rate), розрахунок якої здійснює
кожна країна беручи за основу національні рахунки.
Отже, основну мету зазначеного режиму можна визначити, як досягнення покриття сум сплаченого та нарахованого податку, тобто фактично сума сплати податку до бюджету дорівнює нулю.
Проте, тут важливим постає питання правильності
та точності розрахунку компенсаційних процентних
норм для запобігання перекомпенсації та перетворення зазначеного режиму на субсидування сільського
господарства. Таким чином, фактично податок на
додану вартість став невід’ємною структурною частиною в побудові єдиної політики ЄС в галузі сільськогосподарського виробництва. Компенсаційна ставка
податку може різнитися не лише в окремих країнах,
але й в межах однієї країни, у розрізі галузей сільськогосподарського виробництва.
Зазначимо, що найбільшого поширення, так звана, система загальної тарифної ставки набула в трьох
країнах: Франції, Нідерландах та Німеччині. Різниця в
пропорції фермерів в системі загальної тарифної ставки ПДВ свідчить, що німецькі фермери мають відповідний економічний інтерес за ставкою в 9 % порівняно з 7 %-ою пільговою ставкою, що застосовується в
звичайній системі [2, с. 14].
Оподаткування фермерів в Англії та Данії
здійснюється на загальних підставах поряд з платниками інших категорій. Тобто, в цих країнах оподаткування ПДВ в галузі сільськогосподарського виробництва
відзначається ефективним характером. Зауважимо, що
у Великобританії ставка ПДВ на продукцію сільськогосподарського виробництва становить 0 % та фермеЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011
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механізмів справляння ПДВ, на виробничі цілі сільськогосподарських підприємств.
Ми схиляємося до думки, що застосування російського досвіду в Україні, в частині включення ПДВ до
складу ФСП, є не зовсім доцільним. З цього приводу,
ми вважаємо за потрібне, звернути увагу на те, що ці
податки мають різну економічну природу і таке їх об’єднання просто неможливе та некоректне. ПДВ характеризується специфічним механізмом, за якого обчислення податку здійснюється не шляхом безпосередньо
оподаткування доданої вартості, а поетапно через інші
показники (що дозволяє використовувати різні методи
обрахунку податку, а також застосовуючи їх комбінацію
регулювати величину його надходжень). Враховуючи вищезазначене, дана податкова форма не може бути включеною до складу будь-якого комплексного податку, оскільки має специфічну базу нарахування та механізм
сплати, що відповідним чином відобразиться на розподілі
навантаження на платників.
Підсумовуючи, зазначаємо, що всюди оподаткування сільського господарства найбільш поширеною
формою універсального акцизу — ПДВ, характеризується пільговим характером.
Висновки. За результатами проведеного аналізу
європейської практики справляння ПДВ з фермерів
обґрунтовано висновок щодо її спрямованості на спрощення податкових процедур та нівелювання негативного впливу на діяльність економічних суб’єктів. Разом з
тим, відмічено різноманітність варіантів справляння ПДВ
у країнах пострадянського простору: від режиму акумуляції сум податку у розпорядженні товаровиробників
(Білорусь) до включення податку до складу комплексного сільськогосподарського податку (Росія).
Європейська практика державної фінансової
підтримки не передбачає суттєвої ролі податкового механізму — оподаткування використовується за призначенням, для виконання фінансових та регулюючих завдань.
Спеціальні режими та порядки оподаткування (в тому числі
справляння ПДВ) застосовуються, в основному, з метою
спрощення податкових відносин для врахування специфіки фермерської діяльності, а не для поліпшення фінансового забезпечення суб’єктів аграрного бізнесу. За результатами узагальнення механізмів справляння ПДВ у
сільському господарстві європейських країн відмічена
суттєва їх варіативність — від застосування практики акумуляції сум ПДВ у Білорусі, до включення ПДВ до складу комплексного сільськогосподарського податку у Росії.

Прокопчук О. Т. Європейський досвід функціонування ПДВ у галузі сільськогосподарського
виробництва
У статті розглянуто особливості європейської
практики справляння ПДВ у сільському господарстві,
а також здійснено аналіз особливих режимів справляння зазначеної податкової форми і, на цій основі,
розроблено пропозиції щодо можливостей адаптування
зарубіжної практики справляння ПДВ із фермерів до
вітчизняної системи оподаткування.
Ключові слова: ПДВ, спеціальні режими, фіксовані компенсаційні відсоткові норми, понижена ставка, спрощені режими оподаткування, фінансова
підтримка.
Прокопчук Е. Т. Европейский опыт функционирования НДС в отрасли сельскохозяйственного производства
В статье рассмотрены особенности европейской
практики производства НДС в сельском хозяйстве, а
также осуществлен анализ особенных режимов производства данной налоговой формы и, на этой основе, разработан предложению относительно возможностей адаптирования зарубежной практики производства НДС из
фермеров к отечественной системе налогообложения.
Ключевые слова: НДС, специальные режимы,
фиксированные компенсационные процентные нормы,
сниженная ставка, упрощенные режимы налогообложения, финансовая поддержка.
Prokopchuk O. Т. European experience of
functioning of VAT is in industry of agricultural
production
The features of European practice of production of
VAT are considered in agriculture, and also the analysis
of the special modes of production of this tax form is
carried out and, on this basis, worked out to suggestion
in relation to possibilities of adaptation of foreign practice
of production of VAT from farmers to the home system
of taxation.
Key words: VAT, dedicaded modes, fixed
compensative percentages, mionectic rate, simplified
modes of taxation, sponsorship.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ІМПЕРАТИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА
між значеннями світових індексів інноваційного розвитку, та індексів сталого розвитку для країн світу.
Дослідження ґрунтується на матеріалах аналітичних доповідей Міжнародної бізнес — школи INSEAD
(Швейцарія), консалтингової агенції Вoston Consulting
Group (США), міжнародної дослідницької структури
EFD — Global Consulting Network, Європейської
Комісії, та виконано із застосуванням статистичного,
аналітичного, системного методів.
Виклад основного матеріалу. Глобалізація
світової економіки як закономірний і необоротний процес характеризується, з одного боку, конкуренцією,
що наростає та має тенденцію до загострення, з іншого боку — міжнародною інтеграцією та кооперацією.
Водночас інновації, ефект яких багаторазово підсилюється інтеграційними процесами, креативними формами взаємодії та співпраці на всіх рівнях господарювання, перетворились на універсальний двигун суспільного розвитку, рушійну силу глобалізації, джерело
якісного перетворення сутності та змісту конкуренції.
Набуває актуальності дослідження якісно нових характеристик та властивостей конкуренції, які виникають при
переході суспільства до глобалізаційно — інноваційної
(постіндустріальної) стадії розвитку.
Сформувалось розуміння інноваційної конкуренції, як нової форми (нового типу) конкурентних
відносин, що набуває всеосяжного характеру в умовах глобалізації світового господарства. Провідними
характеристиками інноваційної конкуренції є:
— інноваційна детермінованість складових конкурентного процесу;
— набуття конкуренцією глобального характеру;
— „інституційно оформлений” характер конкурентної взаємодії;
— змагання як неконфліктна форма конкурентних відносин;
— інтегративна модель конкурентної поведінки;
— наявність у суб’єктів конкурентних відносин
спільних цілей.
Саме наявність спільних цілей економічних
суб’єктів визначає можливості запровадження інтегративної моделі конкурентної поведінки в умовах інноваційного розвитку економічної системи.
Визнання критичного загострення глобальних
проблем людства в останній чверті ХХ ст., поряд із
обґрунтуванням нової ролі людського (інтелектуального) капіталу та інноваційних факторів економічного
зростання в теоріях ендогенного НТП обумовило:
— перехід від концепції стійкого зростання до

Постановка проблеми. Починаючи із середини
XX ст., науково-технічний прогрес став об’єктом численних досліджень — як каталізатор технологічних зрушень та чинник економічного зростання, а пізніше, за
умови стрімкого розгортання глобалізаційних процесів
та посилення нестабільності світової економіки — як
визначальний фактор економічного розвитку.
Упровадження інновацій у виробництво та в соціально-економічну сферу здійснює вирішальний вплив
на рівень економічного розвитку. Формується інноваційна модель економічного розвитку, в якій на перше
місце, за значенням, виходить людський потенціал та
сума накопиченого знання.
Водночас потреба в пом’якшенні суперечностей
глобалізованої економіки обумовлює необхідність конструктивної взаємодії суб’єктів світового господарства в межах інтегративної моделі конкурентної поведінки, зокрема, за допомогою запровадження спільних
цілей сталого розвитку.
Необоротний характер переходу суспільства до
інноваційно-глобалізаційної стадії обумовлює
доцільність подальшої розбудови поняття сталого розвитку в глобальному масштабі в контексті „сталого
інноваційного розвитку”, через додання до економічної, соціальної, екологічної складових, четвертої —
інноваційної компоненти. Оновлена концепція сталого
інноваційного розвитку має бути закладена в основу
інноваційних конкурентних стратегій суб’єктів світового господарства, а також організацій всіх типів.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичні засади впливу науково-технічного прогресу на показники
економічного зростання викладені в роботах Ф. Агійона, Дж. Гросмана, Е. Денісона, Дж. Міда, П. Ромера, Р. Солоу, Е. Хелпмана, Й. Шумпетера.
Особливості інноваційного розвитку в умовах
глобалізації знаходяться в центрі досліджень українських та російських фахівців М. Бажала, В. Геєця,
Л. Гохберга, О. Динкіна, Л. Ємельяненко, В. Онікієнко, Н. Іванової, В. Кушліна, О. Кузика, І. Макаренка,
Ю. Макогона, Л. Федулової, Ю. Яковця.
Моделювання процесів сталого розвитку в контексті
глобалізації світової економіки здійснює колектив Інституту прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ” та НАН
України під керівництвом академіка М. Згуровського за
проектом „Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті безпеки населення земної кулі” [1].
Метою дослідження є обґрунтування доцільності
включення до складових сталого розвитку інноваційної компоненти за допомогою встановлення залежності
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номічного (Іек.в), екологічного (Іе.в) та соціального (Іс.в)
з відповідними ваговими коефіцієнтами. У свою чергу,
кожен з індексів Іек.в, Іе.в та Іс.в обчислюється з використанням прийнятих у міжнародній практиці індексів та індикаторів. Індекс економічного виміру (Іек.в) містить два
глобальні індекси: індекс конкурентоспроможності (Ік),
що формується з трьох індикаторів: індикатора технологічного розвитку країни, індикатора громадянських інститутів, індикатора макроекономічного середовища та індексу економічної свободи (Іе.с), що формується з таких десяти індикаторів: торгової політики країни, фіскального навантаження з боку уряду, урядової інтервенції в економіку, монетарної політики, потоків капіталів та іноземних інвестицій, банківської та фінансової діяльності, політики формування цін та оплати праці, прав на приватну власність,
політики регулювання, неформальної активності ринку.
Звертаємо увагу на те, що в документах ЄС зазначено необхідність урахування фактору глобалізації
в концепції сталого розвитку, що отримало втілення у
включенні показника „Глобальне партнерство” в набір
показників сталого розвитку, прийнятий Європейською комісією 9 лютого 2005 р. [6].
Водночас наявна концепція сталого розвитку не
враховує інноваційну компоненту, яка на сучасному етапі
визначає вектор еволюції глобалізованого суспільства.
Визначення інноваційних факторів сталого розвитку та обґрунтування концепції „сталого інноваційного розвитку” має стратегічне значення для формування інноваційної моделі економік країн світу.
Дослідження факторів інноваційного розвитку
здійснимо за допомогою складових індексів інноваційного розвитку та інноваційного потенціалу країн,
запроваджених міжнародними аналітичними центрами переважно в першій декаді поточного століття.
До найбільш відомих та широко прийнятих у
світовій теорії та практиці вимірювання та порівняльного
аналізу інноваційного розвитку країн індексів належать:
— Глобальний індекс інновацій (Global Innovation
Index, GII), який розраховує аналітичний центр Лозаннської школи бізнесу INSEAD, Швейцарія [7];
— Міжнародний індекс інновацій BCG
(Intеrnational Innovation Index BCG, IntII BCG), який
розраховують експерти Бостонської консалтингової
групи, США [8];
— Індекс інноваційної спроможності (Innovation
Capacity Index, ICI) міжнародної дослідницької структури EFD — Global Consulting Network [9];
— Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло (European Innovation Scoreboard Summary
Innovation Index, SII) [10].
Названі індекси різняться своїми складовими,
алгоритмом інтеграції та шкалою значень показників.
Глобальний індекс інновацій INSEAD розраховується з 2007 р. експертами Бізнес — школи INSEAD на
базі 132 країн. Автор концепції GII професор Сумітра Дутта
наголошує на ключовій ролі інноваційного потенціалу та
інноваційної політики країн, в контексті забезпечення їхньої

більш широкої та збалансованої концепції сталого розвитку на глобальному рівні;
— встановленням спільних цілей сталого розвитку не тільки стосовно національних економік, але й на
рівні окремих регіонів і навіть компаній.
У кожного учасника конкурентних відносин відбувається формування „дерева цілей”, яке складається з
індивідуальних цілей учасників (певний рівень доходу,
розширене відтворення, стійке положення в конкурентному середовищі, досягнення встановлених макроекономічних показників, структурна перебудова економіки тощо) та спільних цілей забезпечення сталого розвитку на інноваційній основі у довгостроковому періоді,
які мають бути досягнуті за допомогою реалізації стратегічних завдань соціально-економічного спрямування.
Концепція сталого розвитку (англ. sustainable
development), вперше сформульована в 1983 р. в доповіді „Наше спільне майбутнє” незалежної Світової
Комісії з навколишнього середовища та розвитку ООН,
що закликала сприяти розв’язанню глобальної екологічної проблеми людства в умовах технологічного прогресу, та лягла в основу рішень 2-ої Всесвітньої конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку
(Ріо-де-Жанейро, 1992). Запроваджене в науковий обіг
поняття сталого розвитку проголошує „необхідність задоволення життєвих потреб теперішнього покоління людства без порушення можливостей майбутніх поколінь задовольняти власні потреби” [2]. Концепція сталого розвитку поєднує три базові складові: економічну, соціальну та екологічну, та обумовлює гармонізацію взаємовідносин суспільства з природним середовищем.
У документах ООН проголошено встановлення
цілей сталого розвитку для суспільства в цілому, окремих країн та регіонів. Згодом завдання сталого розвитку було включене в місії провідних компаній світу [2,
3]. Із 2001 р. сталий розвиток визнано фундаментальною та всеохоплюючою метою Європейського Союзу
[4]. У 2006 р. було прийнято оновлену Стратегію сталого розвитку ЄС, в якій підкреслюється, що саме інноваційна компонента, накопичення знань та розвиток технологій може зменшити „ризики та загрози стійкості
соціальних зв’язків, навколишнього середовища та
економік в глобальному масштабі” [5] та забезпечити
світовий баланс між рішенням соціально-економічних
проблем та збереженням навколишнього середовища.
Загострення глобальних проблем протягом останніх десятиліть обумовило необхідність адаптації Концепції сталого розвитку, прийнятої ООН у 1992 р., до
сучасних глобалізаційних викликів. Таке завдання було
втілене в проекті, виконаному колективом вчених
Інституту прикладного системного аналізу НТУУ
„КПІ” та НАН України під керівництвом академіка
М. Згуровського [1]. Запропоновано систему факторів
(індексів і індикаторів) та розроблено методику виміру процесів сталого розвитку (МІСР).
Розрахунок індексу сталого розвитку Іс.р,
здійснюється через суму індексів для трьох вимірів: еко52
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За даними на 2009 р. рейтинг країн світу за значенням індексу інноваційного розвитку BCG очолюють Сінгапур, Швейцарія, США та Японія. Україна
посідає 64 місце серед 110 країн, випереджуючи Єгипет, Молдову, Грузію, однак суттєво поступаючись
Росії, Чехії, Польщі та Туреччині [8].
Індекс інноваційної спроможності, первісна
концепція якого була розроблена Майклом Портером
та запроваджена в Звіті про Глобальну конкурентоспроможність Всесвітнього Економічного Форуму в
2002 р., наразі розраховує міжнародна дослідницька
структура EFD — Global Consulting Network очолювана професором Аугусто Лопесом Кларосом, на базі
131 країни. Рейтинг країн опублікований в аналітичних звітах The Іnnovation for Development Report [9].
У структурі Індексу інноваційної спроможності виокремлено п’ять базових факторів:
1. Інституційне середовище: ефективність уряду;
якість державного управління; структурна політика;
макроекономічна стабільність.
2. Людський капітал, професійна підготовка та
соціальна інклюзивність.
3. Регуляторна політика, умови та правові засади ведення бізнесу.
4. Дослідження та розробки (R&D): Інноваційна
інфраструктура, в т. ч. видатки на R&D та інформаційнокомунікаційні технології, зайняті в сфері R&D, кількість
наукових публікацій; Патенти та торговельні марки: кількість
отриманих патентів, кількість зареєстрованих торговельних марок, доходи та виплати по роялті та ліцензіям.
5. Сприйнятливість та використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Названі базові фактори інноваційної спроможності містять субіндекси та відповідні показники.
Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло є проектом Європейської Комісії PRO INNO
EUROPE, який здійснює аналіз та бенчмаркинг результатів реалізації національних та регіональних інноваційних
політик 27 країн Європейського Союзу, США, Японії та
країн БРІК [10]. Індекс містить три групи індикаторів:
1. Ресурсні можливості: людські ресурси;
фінансові та інфраструктурні можливості (державні
витрати на R&D, венчурний капітал, приватні кредити, доступ фірм до широкополосного інтернету).
2. Інноваційна активність фірм: інвестиції (витрати на R&D, витрати на ІТ, витрати на інновації без
урахування R&D); міжфірмові зв’язки та підприємництво (внутрішні інновації малих та середніх підприємств
— SME, інноваційні SME, що взаємодіють з іншими
підприємствами, спільні державно-приватні інноваційні
та наукові проекти); інноваційна результативність
(кількість патентів; кількість національних торговельних марок, баланс торгівлі технологіями.
3. Результати: інноватори (SME, які запроваджують продуктові або процесні, маркетингові або
організаційні інновації, ресурсний ефект інноваційної
діяльності — частка інноваційних фірм, де інновації

конкурентоспроможності в глобальному середовищі, як
провідної рушійної сили сучасних змін, двигуна розвитку та добробуту [7]. Методика розрахунку індексу обумовлює виокремлення двох груп показників:
— Індекс умов (факторів) інноваційного розвитку (Innovation Input Index), що складається з п’яти субіндексів: Інститути; Людський потенціал; ІКТ та
загальна інфраструктура; Розвинутість ринків; Розвинутість бізнесу;
— Індекс результатів інноваційного розвитку
(Innovation Output Index), який містить субіндекси:
Результати наукових досліджень; Творчі досягнення
та добробут.
Названі субіндекси включають в себе 19 узагальнюючих показників та більш ніж 60 індикаторів, які
висвітлюють різні аспекти інноваційного розвитку та
отримані з чисельних джерел, у тому числі, з баз даних Світового банку, Світового Економічного Форуму, Міжнародної Спілки Телекомунікацій тощо.
Методика розрахунку названого індексу постійно
вдосконалюється. Так, субіндекс Творчі досягнення
та добробут (Creative Outputs & Well — Being), під час
розрахунку якого беруться до уваги показники якості
життя, зокрема ВВП на душу населення, та коефіцієнт
Джині, було запроваджено в 2010 р.
Очолюють рейтинг GII INSEAD розвинуті країни
(за виключенням Гонконгу, що є спеціальним
адміністративним районом КНР), при тому, що частка
ВВП кожної у світовому ВВП не перевищує 0,3%: Ісландія (4,86), Швеція (4,85), Гонконг (4,83), Швейцарія
(4,82), Данія (4,72), Фінляндія (4,66). У той час як „великі” країни: США, Канада, Японія, Велика Британія
посідають в рейтингу відповідно з 11 по 14 позиції.
Міжнародний індекс інновацій BCG для 110
країн розрахований у США за методикою Бостонської
консалтингової групи, за участю Національної Асоціації
виробників (National Association of Manufacturers) та
Інституту промисловості (The Manufacturing Institute).
Результати представлені в 2009 р. у доповіді „Інноваційний імператив у промисловості. Як США зможуть
відновити конкурентні переваги” [8]. Індекс містить
шість субіндексів, поділених на дві групи:
1. Умови інноваційного розвитку: Бюджетно-податкова політика; Інші політики (політика освіти, торгівельна політика, інфраструктурна політика тощо);
Інноваційне середовище (освіта, кваліфікація робочої
сили, якість інфраструктури, бізнесове середовище).
Названі умови здійснюють вплив на інноваційний розвиток шляхом підтримки або стримування зусиль компаній та галузей економіки.
2. Результати інноваційного розвитку: Результати R&D (інвестиції в R&D, інтелектуальна власність
(патенти), публікації, трансфер знань, комерціалізація
інновацій); ефективність бізнесу (високотехнологічний
експорт, продуктивність праці, ринкова капіталізація
компаній); вплив інновацій на суспільство (зайнятість,
інвестиції, мобільність бізнесу, економічне зростання).
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Таблиця 1

Ісландія
Швеція
Гонконг
Швейцарія
Данія
Фінляндія
Сінгапур
Нідерланди
Нова Зеландія
Норвегія
США
Канада
Японія
Велика Британія
Люксембург

4,86
4,85
4,83
4,82
4,72
4,66
4,65
4,62
4,60
4,59
4,57
4,55
4,50
4,42
4,38

Сінгапур
Південна Корея
Швейцарія
Ісландія
Ірландія
Гонконг
Фінляндія
США
Японія
Швеція
Данія
Нідерланди
Люксембург
Канада
Велика Британія

2,45
2,26
2,23
2,17
1,88
1,88
1,87
1,80
1,79
1,64
1,60
1,55
1,54
1,42
1,42

GCN 2009-2010
Швеція
Фінляндія
США
Швейцарія
Нідерланди
Сінгапур
Канада
ОК*
Норвегія
Нова Зеландія
Люксембург
Данія
Тайвань
Ісландія
Японія

індексу

спроможності EFD –

Значення

Індекс інноваційної
індексу

2009-2010

інновацій BCG, 2009

Значення

інновацій INSEAD

Міжнародний індекс
індексу

Глобальн ий індекс

Значення

Країни, що посідають перші 15 позицій у світових рейтингах інноваційного розвитку

82,20
77,80
77,50
77,00
76,60
76,50
74,80
74,60
73,50
73,40
73,30
73,30
н/д*
72,60
72,10

* дані відсутні
Складено за даними [6, 7, 8]

родного індексу інновацій BCG. У свою чергу, країни
із „середніми” показниками сталого розвитку: Болгарія, Росія, Туреччина та Україна, займають місце в
середині рейтингу за індексом інновацій.
Автором сформульовано гіпотезу про наявність
прямої залежності та щільного зв’язку між показниками інноваційного розвитку та сталого розвитку країн
в умовах глобалізації.
Гіпотезу підтверджено даними, отриманими за
результатами проведеного дослідження (рис. 1).
За результатами розрахунку кореляційної залежності між індексами сталого розвитку та Міжнародного індексу інноваційного розвитку ВСG було одержано коефіцієнт кореляції R = + 0,873, що означає
наявність сильного зв’язку між показниками інноваційного розвитку та сталого розвитку
Рівняння регресії між показниками інноваційного розвитку та сталого розвитку (рис. 1) має вигляд:
Y = 0,088Х + 0,697, де
Y — міжнародний індекс інновацій BCG;
Х — індекс сталого розвитку.
Згідно з цим рівнянням, R2 складає 0,762 і це означає, що 76,2% змін змінної Y визначається лінійною залежністю від змінної Х. Таким чином, чим вищий рівень
інноваційного розвитку, тим більшим є показник сталого розвитку країни. Розрахований лінійний коефіцієнт
кореляції (R = + 0,873) свідчить про наявність прямого й
тісного зв’язку між досліджуваними параметрами.
Діаграма (рис. 1) показує менший ступінь розсіювання кореляційної залежності між показниками
інноваційного розвитку та сталого розвитку для країн

призвели до значного скорочення витрат на заробітну
плату, споживання матеріалів та енергії); економічний
ефект: зайнятість на середньо- та високотехнологічних підприємствах, зайнятість на науково містких
підприємствах, експорт на середньо- та високотехнологічних підприємствах, експорт на науково містких
підприємствах, продажі товарів, нових для ринку, продажі товарів, нових для підприємства.
У табл. 1 наведено перелік країн, які посідають
15 перших місць у світових рейтингах інноваційного
розвитку.
Склад груп країн, які очолюють рейтинги інноваційного розвитку за різними індексами, є близьким
— 12 країн з 15 присутні в усіх чотирьох групах. Такий результат дозволяє розглядати узагальненим чином рівень інноваційного розвитку країн світу за будьяким індексом із зазначених вище.
Перспективним підходом до методологічного
обґрунтування концепції сталого інноваційного розвитку є виявлення зв’язку показників інноваційного розвитку та індексів сталого розвитку країн світу.
За результатами розрахунків Iндексу сталого розвитку за методикою Інституту прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ” та НАН України 95 країн поділено на п’ять груп, в залежності від величини індексу
[1]. У табл. 2 наведений рейтинг країн світу, з розподілом на відповідні групи, за показниками індексу сталого розвитку та міжнародного індексу інновацій BCG.
Країни, яким властиві „дуже високі” показники
сталого розвитку — Фінляндія, Швейцарія, США,
Японія, також демонструють високе значення міжна54
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Таблиця 2
Рейтинг країн світу за показниками міжнародного індексу інновацій BCG та індексу сталого розвитку

Країна

Індекс сталого
розвитку

Фінлян дія
Швейцарія
Данія
Швеція
Велика Британія
Сполучені Штати
Канада
Японія
Ірландія
Ісландія

0,865
0,864
0,864
0,863
0,855
0,845
0,843
0,828
0,827
0,822

Іспанія
Чехія
Ізраїль
Малайзія

0,797
0,795
0,776
0,764

Болгарія
Росія
Мексика
Таїланд
Туреччина
Україна

0,696
0,693
0,692
0,69
0,683
0,668

Казахстан
Грузії
Намібія

0,644
0,644
0,605

Єгипет
Мадагаскар
Зімбабве

0,596
0,528
0,508

Рейтинг

Міжнародний
індекс інновацій
ВCG

Група 1. Дуже високі показники
1
1,87
3
2,23
4
1,6
5
1,64
6
1,42
8
1,8
9
1,42
13
1,79
14
1,88
16
2,17
Група 2. Високі показники
20
0,93
21
0,41
25
1,36
27
1,12
Група 3. Сере дні показники
41
-0,13
43
-0,09
44
-0,16
45
0,12
48
-0,21
51
-0,45
Група 4. Низькі показники
67
-0,23
68
-0,77
76
-1,07
Група 5. Дуже низькі показники
78
-0,47
91
-1,16
95
-1,63

Складено автором за [1, 7]

Україна

Рис. 1. Діаграма розсіювання кореляційної залежності
між показниками інноваційного розвитку та сталого розвитку
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з більш високими показниками сталого розвитку та
інноваційного потенціалу.
Результати дослідження свідчать про значний
вплив інноваційного розвитку країн світу на забезпечення відповідності вимогам сталого розвитку.
Висновки. Проведене дослідження дозволило
виявити сильний кореляційний зв’язок між показниками інноваційного розвитку та значеннями індексу
сталого розвитку для країн світу.
Отриманий результат свідчить про необхідність
більш глибокого вивчення окремих факторів інноваційного розвитку в контексті завдань сталого розвитку, та про доцільність включення інноваційних
показників до розрахунку індексу сталого розвитку. Глибоке обґрунтування концепції сталого інноваційного розвитку з подальшим визнанням останнього як визначального імперативу динаміки глобалізованого суспільства є нагальним завданням сучасної світової науки.

Тараненко І. В. Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства
Глобалізація вимагає запровадження інтегративної
моделі конкурентної поведінки суб’єктів світового господарства, на основі спільних цілей сталого розвитку.
Встановлена пряма залежність та сильна кореляція між
індексами інноваційного розвитку та індексами сталого розвитку для країн світу дозволяє обґрунтувати
концепцію сталого інноваційного розвитку, як основу
інноваційних конкурентних стратегій суб’єктів світового господарства, а також організацій всіх типів.
Ключові слова: глобалізація, сталий розвиток,
інноваційний розвиток, індекс, кореляційна залежність,
регресія.

Література
1. Згуровский М. З. Устойчивое развитие и глобальное моделирование: Качество жизни и безопасности населения земного шара / М. З. Згуровский,
А. Гвишиани. — К. : Издательский дом „Политехника”, 2008. — 351 с. 2. Евтеева С. А. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР): „Наше общее будущее” : пер. с англ. /
под ред. С. А. Евтеева, Р. А. Перелета. — М. : Прогресс, 1989. 3. Vision 2050: The new agenda for
business 1997-2011 [Електронний ресурс] / World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
— 2010. — Режим доступу : http://www.wbcsd.org/
p l u g i n s / D o c S e a r c h /
details.asp?type=DocDet&ObjectId=MzczOTc 4. The
European Sustainable Development Strategy 2001. A
sustainable Europe for a better World [Електронний ресурс] / Europa — Sustainable Development — SDS 2005
— 2010/ — Режим доступу : http://ec.europa.eu/
sustainable/sds2001/index_en.htm 5. The renewed
European Sustainable Development Strategy 2006. A
Platform for Action [Електронний ресурс] / Europa —
Sustainable Development — SDS 2005 — 2010/ — Режим доступу : http://ec.europa.eu/sustainable/sds2006/
index_en.htm 6. Какие программные задачи следует
учитывать и как их описывать: показатели, обеспечивающие увязку Лиссабонской стратегии устойчивого развития и целей развития, сформулированные в
Декларации Тысячелетия. Специальный доклад, представленный Статистическим управлением Эстонии.
[Електронний ресурс] / Статистическая комиссия и
Европейская экономическая комиссия. Экономический и социальный совет ООН. Конференция европейских статистиков. 53 пленарная сессия: Женева 13 —
15 июня 2005 г. — Режим доступу : http://
www.unece.org/stats/documents/ces/ac.71/2005/
20.s.r.pdf 7. Global Innovation Index 2009 — 10 [Електронний ресурс] / INSEAD — 2010. — Режим доступу : http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/reports/

Тараненко И. В. Инновационный императив
устойчивого развития глобализованного общества
Глобализация требует внедрения интегративной модели конкурентного поведения субъектов мирового хозяйства, на основе общих целей устойчивого развития.
Установленная прямая зависимость и сильная корреляция между индексами инновационного развития и
индексами устойчивого развития стран, позволяет обосновать концепцию устойчивого инновационного развития как основу инновационных конкурентных стратегий субъектов мирового хозяйства, а также организаций всех типов.
Ключевые слова: глобализация, устойчивое развитие, инновационное развитие, индекс, корреляционная зависимость, регрессия.
Taranenko I. V. Innovation imperative of
sustainable development of globalized society
The globalization demands the implementation of
integrative model of competitive behavior of actors of
the world economy at the basis of common aims of
sustainable development. Defined direct dependence and
strong correlation between the International Index of
Innovation BCG, and the Index of sustainable
development for different countries gives a possibility to
ground the conception of sustainable innovative
development as a basis of innovative competitive strategies
of the actors of world economy as well as all the types
of organizations.
Keys words: globalization, sustainable development,
innovative development, index, correlation, regression.
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МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Сучасне світове середовище являє собою динамічну структуру, головною
характеристикою якої, безперечно, можна визначити
інноваційну та інтелектуальну спрямованість, підвалини
яких було закладено ще на початку ХХ століття. Світ
упевнено крокує інноваційним шляхом, перебуваючи
на етапі становлення та розвитку економіки знань і
залишаючи позаду себе ті країни, які не зуміли стати
на цей шлях. На жаль, Україна за показниками свого
розвитку займає зовсім не перспективні позиції.
Останнє десятиріччя зайняв трансформаційний
процес, який не тільки не скоротив відставання України від світових лідерів техніко-економічного розвитку, але й значно збільшив його. За умов, коли традиційні чинники економічного зростання, що спиралися переважно на мобілізацію наявних ресурсів, вже
практично вичерпано, суттєвих зрушень у напрямі
трансформаційних змін економіки можна очікувати за
допомогою впровадження інноваційної моделі її розвитку та розробку моделей підвищення міжнародної
конкурентоспроможності країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дослідження рівня національної конкурентоспроможності знаходять своє відображення в багатьох
наукових публікаціях. Це пов’язано з підвищенням ролі
інноваційності економіки, стратегією держави щодо
виходу на належний рівень на світовому ринку.
Фундаментальні дослідження, присвячені вивченню цих питань, знайшли своє відображення в працях
вчених — І. Багрової [1], В. Гейця [2], Н. Гражевської [3], В. Дергачової [4], А. Поручника [6], Л. Федулової [11], О. Швиданенка [12] та інших.
Формулювання цілей статті. В умовах глобалізації та посилення міжнародної конкуренції забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, її галузей та регіонів можливе лише на основі активізації
інноваційної діяльності. Діяльність з використання науково-інноваційних розробок є на сьогодні каталізатором економічного розвитку господарства країни. А результатом упровадження інновацій є якісне зростання,
підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможної продукції, оскільки саме останнє може забезпечити стабільні та високі темпи соціально-економічного розвитку. На жаль, статистика останніх років
стверджує той факт, що для вітчизняних промислових
підприємств характерна серйозна криза в інноваційній
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сфері. У цілому інноваційна діяльність в Україні ще не
набула того теоретичного та практичного розвитку, що
сприяло б нарощуванню темпів економічного зростання та підвищенню ефективності виробництва.
Формування концепції розвитку суспільства нового типу вимагає проведення додаткових досліджень
природи конкуренції та її сучасних проявів, визначення поняття „міжнародна конкурентоспроможність держави” та створення моделей нарощення міжнародної
конкурентоспроможності країн, адаптованих до визначених економічним розвитком умов упровадження.
Потребують додаткових досліджень питання, пов’язані
з підвищенням рівня конкурентоспроможності економіки, що базується на знаннях в умовах глобалізаційного та інтеграційного розвитку. Всі ці обставини
визначили вибір теми статті, її логіку та структуру.
Метою дослідження є визначення передумов
забезпечення конкурентоспроможності національної
економіки, аналіз теоретичної складової можливих
моделей нарощення міжнародної конкурентоспроможності країн та розробка схеми адаптації держави до
змін, викликаних впливом чинників глобалізаційного
та інтеграційного розвитку.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна конкурентоспроможність — явище складне і багатогранне, особливо в сучасному ринковому середовищі, де
конкурентоспроможність визначає місце, роль та майбутнє країни. Це явище еволюціонувало тривалий час,
набувало різних форм, залежало від багатьох чинників.
Тому дуже важливо прослідкувати еволюцію згаданого процесу, щоб глибше зрозуміти проблему конкурентоспроможності і знайти оптимальні шляхи її вирішення. Традиційно конкурентоспроможність трактується як обумовлене економічними, соціальними і політичними факторами стійке місце країни або її продуцентів
(виробників) на внутрішньому і зовнішньому ринках.
В умовах відкритої економіки конкурентоспроможність
також може бути визначена як здатність країни (підприємства) протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку і ринках інших країн [4, с. 124].
Визначальним чинником конкурентоспроможності національної економіки є наявність умов для
формування стійких конкурентних позицій національних підприємств. Отже, політика підвищення конкурентоспроможності національної економіки полягає в
забезпеченні, насамперед всередині країни, реально57
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го конкурентного середовища та, що не менш важливо, здатності підприємств вести конкурентну боротьбу, яка має конструктивну спрямованість. Рівень такого забезпечення і визначає головний критерій конкурентоспроможності національної економіки.
Складовими конкуренції як економічного процесу є конкурентне середовище і конкурентоспроможність підприємств та галузей. Фактично різниця
між цими двома складовими є різницею між мікро- та
макрорівнями економіки.
Існує кілька підходів до визначення конкурентоспроможності. Деякі дослідники [1, с. 12; 3, с. 58] розуміють її як рівень, на якому країна за вільних і справедливих умов може виготовляти товари і послуги, які задовольняють міжнародні ринки, одночасно підтримуючи і розширюючи реальні доходи своїх громадян. Дещо
по-іншому до цієї проблеми підходить Світовий економічний форум у звітах про глобальну конкурентоспроможність [14, с. 1169]. Вирішального значення форум
надає здатності країни досягати постійно високих темпів
зростання ВВП на душу населення. При цьому до уваги
беруться також такі фактори, як відкритість економіки,
діяльність уряду, інфраструктура, стан фінансів, технології, менеджмент, трудові ресурси, інституції.
Дослідники проблеми національних конкурентних
позицій у зовнішньоекономічних зв’язках [9, с. 186]
підкреслюють необхідність вирізнення понять “реальної”
і “номінальної ” конкурентоспроможності країни. Реальна конкурентоспроможність — це ступінь можливості
національних галузей економіки за умов вільного і справедливого ринку виготовляти товари й послуги, які відповідають вимогам і внутрішнього, і зовнішнього ринків
при одночасному зростанні реальних доходів найманої
праці. Натомість “номінальна конкурентоспроможність”
може бути досягнута шляхом певної урядової політики,
яка створює сприятливе середовище для вітчизняних товаровиробників шляхом прямих державних субсидій та
стримування заробітної плати.
Аналізуючи проблему конкурентоспроможності,
треба брати до уваги і загальний рівень конкурентоспроможності, і мікроекономічний індекс. Позиції країн щодо
цих показників суттєво різняться: розвинуті країни за
мікроекономічним показником займають більш високі
місця, ніж за загальним індексом. У нових індустріальних країнах (Сінгапур, Тайвань, Гонконг, Південна Корея) макроекономічні позиції вищі, ніж їхня конкурентоспроможність на мікрорівні. У названих країнах порівняно високий рівень макроконкурентоспроможності
забезпечується державним втручанням в економіку, спрямованим на те, щоб компенсувати відносно слабкі конкурентні позиції компанії та нерозвиненість інституційного середовища. Цю обставину треба враховувати під час
розв’язання проблем вступу до СОТ та інтеграційних процесів. Аналізуючи показники загального рівня конкурен-

тоспроможності та конкурентоспроможності на
мікрорівні, треба враховувати найбільш впливові чинники. Так, на загальний індекс найбільше впливають науково-технічний технологічний рівень країни та відповідні
галузі, інституціональне та загальне макросередовище,
а відповідні макрорівневі показники визначаються насамперед рівнем розвитку національних компаній і якістю бізнес-середовища в країні.
Передумови підвищення міжнародної конкурентоспроможності держави в умовах глобалізації та
інтеграції ґрунтуються на здатності країни до економічного зростання.
Аналіз тенденцій в економічній глобалізації і її
наслідків для країн, що розвиваються, дозволяє зробити висновок про необхідність посилення ролі держави у створенні умов для підвищення конкурентоспроможності її економіки, не лише з урахуванням інноваційних чинників, а й чинника технологічного розвитку. Розглянемо передумови забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країни в умовах поглиблення інтеграції та глобалізації. До імператив розвитку слід віднести: розвиток „нової економіки” (прискорення процесів запровадження та використання
інформації у всіх сферах людської діяльності), інтелектуалізацію (вкладення в людський капітал), глобальну інституціоналізацію, безпеку розвитку, зниження
енергомісткості виробництва (раціональне використання природних ресурсів, зменшення навантаження на
навколишнє середовище) [14, с. 1170].
Активізація процесу глобалізації, з одного боку,
прискорює інтеграцію окремих національних регіонів у
систему міжнародних конкурентних відносин, а з другого — зумовлює прояв усіх суперечностей глобального економічного розвитку та перетворює конкурентоспроможність регіонів на ключовий критерій ефективності
їхнього функціонування як самостійних економічних
суб’єктів [6, с. 147]. На думку окремих вчених, поглиблення локалізації інноваційної діяльності виступає рушійною силою розвитку нових центрів економічної активності, які, власне, і визначають конкурентний статус
своїх держав, але, разом з тим, загострює міжрегіональну
дивергенцію та територіальну диспропорційність соціально-економічного розвитку [11, с. 42; 12, с. 129].
Проаналізувавши стан економічного розвитку за
умов визначення проблем конкурентоспроможності,
доречним є виділення наступних моделей нарощення
міжнародної конкурентоспроможності країн:
1) регіональна — визначення конкурентних переваг країни на регіональному рівні;
2) локальна (кластерна) — визначення конкурентних переваг в локальному вимірі (вплив створення
кластерів);
3) транзитна — визначення конкурентних переваг за рахунок розвитку транзитного потенціалу краї58
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Великому об’єднанню (кластеру) легше розраховувати на підтримку, чим окремому підприємству.
Таким чином, інноваційна політика, що спирається на
розвиток кластерів, веде до підвищення конкурентноспроможності економіки країни.
Одним із найбільш результативних механізмів включення країни у світогосподарські процеси є формування
та планомірний розвиток міжнародних транспортних коридорів (МТК) на території країни, що надасть можливість більш повного використання переваг географічного положення, забезпечення зростаючих обсягів зовнішньоторгової діяльності, укріплення ролі України у
світовій господарській системі (транзитна модель). Першочерговим завданням у вирішенні питання підвищення конкурентоспроможності держави за рахунок розвитку
транзитного потенціалу на світовому рівні є створення
ефективної міжнародної транспортної системи.
Загалом, стратегічні пріоритети підвищення
міжнародної конкурентоспроможності держави повинні відбиватися у системі поступових кроків адаптації національної економіки до змін в умовах глобалізації та інтеграції економічного простору. Головна
мета — забезпечення реакції на зміни, викликані чинниками глобалізації (світова модель).
Основними завданнями уважаемо за доцільне
сформувати:
1) Підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
2) Пошук джерел ресурсного забезпечення сталого економічного зростання.
Механізм проведення полягає у: реформуванні
зовнішньоекономічної політики та у здійсненні
внутрішніх реформ в країні.
Адаптація держави до змін глобалізаційного та
інтеграційного характеру сприятиме забезпеченню сталого економічного зростання, утвердженню інноваційної моделі розвитку, підвищенню конкурентоспроможності національної економіки.
Висновки. Таким чином, аналізуючи теоретичну складову, можливих для обговорення на сьогодні,
моделей нарощення міжнародної конкурентоспроможності країн, зауважуємо, що стрижнем сучасної національної моделі міжнародної конкурентоспроможності є реалізація та використання національних конкурентних переваг на інноваційній основі з необхідним визначенням схеми заходів щодо підвищення конкурентоспроможності на різних рівнях (регіональному, локальному, транзитному, світовому).

ни, в т.ч. створення ефективної міжнародної транспортної системи;
4) світова (загальна) — підвищення загальних
критеріїв конкурентних переваг країни в умовах глобалізаційного розвитку.
До чинників, які впливають на рівень міжнародної конкурентоспроможності країни за умов застосування відповідної моделі нарощення слід віднести: макроекономічну стабільність (антициклічне регулювання);
ефективність державного управління; розвиток людського капіталу (вплив економіки знань); розвиток інфраструктури (якість інституцій); розвиток підприємництва (галузевий вимір); створення сучасних фінансових
ринків (вплив фінансової кризи); підвищення технологічного рівня виробництва (технологічне оновлення);
стабілізацію екологічного стану (екологічний фактор
розвитку); розвиток інновацій (конкурентні переваги
країни); глобалізацію та інтеграцію (участь країни у
відповідних процесах розвитку).
У звіті про глобальну конкурентоспроможність
опублікованому міжнародною неурядовою організацією, Всесвітній Економічний Форум (Швейцарія), за
індексом конкурентоспроможності у 2009-2010 рр.
Україна зайняла 82 місце серед 133 країн з результатом в 3,95 бали. У порівнянні з рейтингом 20082009 рр. наша держава втратила 10 позицій (72 місце).
Світовим лідером за конкурентоспроможністю у 20092010 рр. стала Швейцарія з результатом 5,6 бали. Друге
місце за США (5,59), третє за Сінгапуром (5,55). Серед країн Центральної та Східної Європи лідерами є
Чехія (31 місце; 4,67 бали), Естонія (35 місце; 4,56
бали) та Словенія (37 місце; 4,55 бали) [15, с. 25].
За даними CIA World Factbook у 2009 р. за рівнем
ВВП (за ПКС) у Центральній та Східній Європі ці країну були також серед лідерів. Словенія займала перше
місце в регіоні (28,2 тис. дол. на особу), Чехія — друге (25,1 тис. дол. на особу), а Естонія — четверте (18,8
тис. дол. на особу) [5, с. 6].
Кожна з трьох зазначених країн-лідерів Центральної та Східної Європи і за індексом конкурентоспроможності, і за рівнем ВВП на особу має державні програми з розвитку кластерних утворень.
Крім вищевикладеного, на нашу думку, доцільним є інтенсивний розвиток територіально-галузевої
інтеграції в галузях, тобто кластеризації вітчизняних
підприємств (локальна модель) як одного з факторів,
спрямованих на стимулювання активізації інвестування коштів в інноваційну діяльність шляхом мінімізації
трансакційних витрат [2, с. 59; 8, с. 52; 6, с. 148].
Кластерна структуризація економіки впливає на
загальну політику держави. Насамперед, це пов’язано з посиленням державної підтримки науки, ризикових інновацій, експортної діяльності, створенням необхідної інфраструктури і підготовкою та перепідготовкою кадрів [13, с. 134].
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родної конкурентоспроможності країни: теоретико-методологічний аспект
У статті досліджено сутність поняття „міжнародна конкурентоспроможність держави”; оцінено вплив
факторів та основних складових конкурентоспроможності на стан національної економіки; визначено загальні передумови забезпечення конкурентоспроможності національної економіки; запропоновані моделі нарощення конкурентоспроможності країни та схема
адаптації держави до змін за показниками конкурентоспроможності, викликаних впливом чинників глобалізаційного та інтеграційного розвитку.
Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність країни, фактори та складові конкурентоспроможності, моделі нарощення конкурентоспроможності: регіональна, локальна, транзитна, світова,
кластери, глобалізація, інтеграція.
Шевченко Е. А. Модели повышения международной конкурентоспособности страны: теоретико-методологический аспект
В статье исследована сущность понятия „международная конкурентоспособность государства”; оценено влияние факторов и основных составляющих конкурентоспособности на состояние национальной экономики, определены общие предпосылки обеспечения конкурентоспособности национальной экономики; предложены модели
наращивания конкурентоспособности страны и схема адаптации государства к изменениям по показателям конкурентоспособности, вызванных воздействием факторов
глобализационного и интеграционного развития.
Ключевые слова: международная конкурентоспособность страны, факторы и составляющие конкурентоспособности, модели наращивания конкурентоспособности: региональная, локальная, транзитная,
мировая, кластеры, глобализация, интеграция.
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competitiveness: theoretical and methodological aspect
The essence of the concept of „international
competitiveness of the state”, the influence factors and the
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economy; The general conditions of national economic
competitiveness; model proposed lengthening of the
country’s competitiveness and adaptation scheme for the
state to changes in competitiveness caused by the influence
factors of globalization and integration development.
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transit, world, clusters, globalization, integration.
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ВПЛИВ ТНК НА СТАБІЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Незважаючи на зусилля країн, що розвиваються, і міжнародних організацій та на економічну
діяльність ТНК, країни, що розвиваються, залишаються
бідними і прогрес у їх розвитку є несуттєвим. Є ряд
можливих причин, які могли б стати на заваді розвитку або могли б спричинити недорозвиненість країн
третього світу, і багато науковців намагалися визначити такі причини „глухого кута” в розвиткові. Наразі
громадська і наукова увага приділяється транснаціональним корпораціям, великим гравцям у світовій економіці, як можливому джерелу затримки розвитку або
навіть відсталості.
Детальний розгляд проблем, пов’язаних з діяльністю ТНК, варто розпочати з визначення понятійного
апарату.
Отже, існує кілька визначень транснаціональних
корпорацій. Загальноприйнятим є наступне визначення:
Багатонаціональні або транснаціональні підприємства є підприємствами, які залучаються до прямих
іноземних інвестицій та володіють або контролюють
діяльність зі створення доданої вартості в більш ніж
одній країні [11, ст. 3].
Інші визначення є більш конкретизованими і вимагають, щоб певна частина доходів була зароблена в
інших країнах, окрім країни походження, або щоб частка інвестицій була розподілена між мінімальним числом іноземних держав, або, щоб філії, якими володіє
та які контролює компанія, були певних розмірів і їх
була певна кількість для того, щоб компанію можна
було називати транснаціональною або багатонаціональною [11, ст. 3; 30, ст. 492].
Визначення, яке було прийнято Конференцією
Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), включає в себе конкретні вимоги щодо частки
активів, контрольованих головним підприємством.
Транснаціональні корпорації є офіційно зареєстрованими або не зареєстрованими підприємствами, які
включають материнську компанію та її закордонні філії.
Материнська компанія визначається як підприємство,
яке контролює активи інших структур в країнах інших,
ніж країна походження, як правило, володіючи певною часткою акціонерного капіталу. Частка в капіталі
у розмірі десяти або більше відсотків звичайних акцій
або прав голосу для офіційно зареєстрованого підприємства, або їх еквівалентів для незареєстрованих
підприємств, як правило, розглядається як поріг для
управління активами [30, ст. 291].
Борншаєр і Чейз-Данн дають наступне визначення ТНК:

Після Другої світової війни торгівля між промислово розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, розширилася, а запозичення із багатих країн у
бідні збільшилися. Зв’язки між цими різними групами
країн активізувалися і зробили їх більш залежними одна
від одної. Але, незважаючи на збільшення багатства і
індустріалізацію „першого світу”, тільки частина країн,
що розвиваються, змогли економічно зростати на достатньому рівні, щоб наздогнати розвинені країни. Багато ж країн, що розвиваються, які були бідними у той
час, і досі залишаються такими, у порівнянні з промислово розвиненими країнами. Мали місце спроби багатих країн скоротити розрив у рівнях доходів між бідними і багатими країнами. Для фінансування внутрішніх
інвестицій, країни, що розвиваються, покладаються на
потоки капіталу з-за кордону, як правило, у вигляді
кредитів, які вони отримують від урядів інших країн
або міжнародних організацій, таких як Світовий банк
або Міжнародний валютний фонд. А в результаті неприбуткових інвестицій багато країн, що розвиваються, мають дуже значну заборгованість і часто навіть не
в змозі платити відсотки, не кажучи вже про погашення кредитів, які вони отримали. Крім того, фінансова
криза і зростаючі відсоткові ставки по кредитами можуть ще більше погіршити економічне становище країнборжників, що власне і відбулося під час кризи, яка
розпочалася у 2008 р.
Окрім кредитів, інвестиції у ці країни фінансуються за рахунок іноземного капіталу з приватних компаній. Цей тип акціонерного фінансування, як правило, називають прямими іноземними інвестиціями (ПІІ).
У цьому випадку, іноземні компанії, особливо транснаціональні корпорації (ТНК), інвестують в країни, що
розвиваються, але зазвичай залишаються єдиними
власниками цих інвестицій.
Кількість і розмір ТНК значно зросли з кінця
1970-х рр., що викликало перехід від міжнародної економіки до економіки глобалізованої. Як наслідок, —
економічна діяльність ТНК стала предметом низки соціологічних та економічних досліджень, які намагалися
оцінити вплив діяльності ТНК на процес розвитку країн
третього світу. Проте результати цих досліджень були достатньо суперечливими. У той час, коли деякі дослідження робили висновок, що діяльність ТНК є корисною
для приймаючих країн, що розвиваються, інші приходили до висновку, що ця діяльність шкідлива для процесу
розвитку країн третього світу. Невизначеності, пов’язані
з такими суперечливими висновками, є очевидною причиною для подальшого аналізу цього питання.
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жується наявністю та якістю даних. Даннінг вважає, що
оптимальним показником загальної або секторальної
економічної суттєвості діяльності ТНК є додана вартість,
створена цими корпораціями поза межами своїх національних кордонів [11, ст. 7]. Насправді, доступними є
тільки три показники діяльності ТНК, що обмежує всебічний аналіз. Трьома показниками є зміни у резервах
ПІІ, притоки та відтоки ПІІ, та зароблені прибутки.
Ключове питання відносно наслідків ПІІ щодо
розвитку — ТНК мобілізують чи навпаки витісняють
вітчизняний капітал. Коли ТНК мобілізують внутрішні
інвестиції, їх присутність, наприклад, стимулює нові
різносторонні інвестицій, які б не мали місця у разі їх
відсутності (наприклад, внутрішнє накопичення капіталу, нові товари, які супроводжуються передачею
знань тощо). Протилежний ефект, витіснення, буде
відбуватися, якщо ТНК витісняють вітчизняних виробників або коли їх діяльність підриває інвестиційні можливості внутрішніх економічних агентів. Оскільки країни що розвиваються часто не мають суттєвого і добре
встановленого підприємництва, заміна вітчизняних
компаній на ТНК має скоріше розглядатися як негативний ефект [6, ст. 1]. Результати, які було досягнуто
завдяки аналізу, зробленому Агошином і Майєром,
показують, що діяльність ТНК може у рівній мірі мобілізувати або витіснити внутрішній капітал, або навіть
призвести до практично збалансованого ефекту. Присутність ТНК в Латинській Америці, де економічна
лібералізація розвинена найбільшою мірою, логічно
призводить до витіснення, у той самий час, їх присутність в Азії, де державна політика щодо іноземних
інвестицій є найменш ліберальною, природно стимулює мобілізацію внутрішнього капіталу. Ефект мобілізації та витіснення видається збалансованим в Африці.
Проте витіснення або мобілізація не видається пов’язаною з певними політиками в сфері ПІІ, принаймні,
це неможливо достеменно перевірити [6, ст. 14-15].
Перейдемо до більш детального розгляду впливу
ТНК на економіки держав. При цьому не будемо обмежувати аналіз виключно країнами, що розвиваються.
Як вже було зазначено раніше, питання впливу ТНК є
достатньо часто обговорюваним, більше того, результати досліджень часто мають діаметрально протилежний характер. При нашому аналізі приділимо найбільшу увагу двом дослідженням. Перше дослідження, яке
було зроблено Рафаелем Шаубом на базі Соціологічного Інституту при Університеті Цюриху, носить характер
математичного аналізу на основі статистичних даних
ряду країн. Інше дослідження було виконане Андреасом Жарбладом на основі Технологічного Університету Лулео та носить інший, аналітичний характер, на основі вивчення теоретичних джерел та проведення опитувань серед авторитетних посадовців, топ-менеджерів
провідних компаній.
Отже, звернімося до першого дослідження. Це дос-

1. фірми, що виробляють товари або послуги для
отримання прибутку.
2. організовані підприємства з єдиним поділом
праці під ефективним управлінням централізованою
ієрархією.
3. Їх організаційні підрозділи знаходяться і діють
в різних країнах.
4. Ці корпорації є одними з провідних фірм у країнах, де вони діють [7, ст. XII].
ТНК відіграють важливу роль у світовій торгівлі
та інвестуванні. Наприклад, у США половина імпорту
може бути розглянута як операції між філіями ТНК, тобто
продавець і покупець ймовірно належать одній компанії
[21, ст. 173]. Глобально близько половини всіх зовнішньоторговельних потоків можуть розглядатися як торгівля всередині самих компаній, а частка загальної зовнішньої торгівлі, де ТНК беруть участь, оцінюється у
приблизно дві третини світової торгівлі. Таким чином,
міжнародне виробництво ТНК суттєво впливає на величину і характер міжнародних трансакцій, що, в свою
чергу, формує характер світової економіки. ТНК стали
ключовими організаторами економічної діяльності та
основними дійовими особами у формуванні міжнародного поділу праці [26, ст. 1; 22, ст. 2]. Міжнародне виробництво означає виробництво товарів і послуг в одних країнах, яке контролюється і управляється фірмами, що базуються в інших країнах. Обсяг вивезених
ПІІ та світовий обсяг продаж закордонних філій таким
чином є двома загальноприйнятими похідними індикаторами міжнародного виробництва.
Обсяг зовнішніх резервів ПІІ відноситься до вартості капіталу та резервів в іншій країні, які належать
материнській компанії, що є резидентом в обраній
країні. Таким чином, сумарний обсяг внутрішніх резервів ПІІ у звітній країні є вартістю капіталу та резервів в економіці, які належать материнській компанії,
що є резидентом в іншій економіці.
ТНК втілюють географічну експансію своїх операцій за рахунок прямих іноземних інвестицій, а також
за допомогою різних некапітальних відносин із підприємствами приймаючих країнам [26, ст. 1]. Оскільки ПІІ є
основним засобом для розширення діяльності ТНК, цифри по ПІІ зазвичай використовуються в якості показника розміру й зростання транснаціональних корпорацій.
Пряма іноземна інвестиція є різновидом міжнародних потоків капіталу, що дозволяє фірмі в одній
країні створити або розширити філію в іншій країні.
На відміну від інших форм передачі ресурсів, таких
як кредити і позики або деякі форми портфельного
інвестування, прямі іноземні інвестиції передбачають
пряме придбання контролю. Дочірнє підприємство не
просто має фінансові зобов’язання перед материнською компанією, воно також є частиною тієї ж організаційної структури [21, ст. 170f].
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знаходяться у рівновазі. Оскільки інвестиції приносять
більше прибутків в країнах, що розвиваються, і країнах
з перехідною економікою, ніж у промислово розвинених країнах, капітал перетікає з останніх до цих бідніших
країн. Ця тенденція в кінцевому рахунку зупиниться,
коли інвестиції будуть однаково заробляти, незалежно
від того, де вони здійснюються.
Наведемо основні змінні, які використовуються
у моделі:
— Валовий внутрішній продукт
— Валові внутрішні інвестиції (ВВІ)
— Внутрішній капітал
— Населення
— Робоча сила
Для оцінки впливу ПІІ на економічне зростання,
при врахуванні рівня розвитку, вся вибірка ділиться
на кілька груп. Далі наведено відмінності між цими
підгрупами. Всі регресійні обчислення виконуються за
вибіркою у розрахунку на душу населення і для значень на одного працівника. Це дозволяє враховувати
різні структури населення для країн у вибірці.
Щоб врахувати відмінності у рівні доходів і різні
обсяги ПІІ на душу населення відповідно на одного
працівника між країнами у вибірці, остання була розділена на декілька підгруп для аналізу:
Моделі 1, 3, 5 і 7.
Вся вибірка поділена на чотири підгрупи, що представляють різні групи прибутків. Класифікація прибуткових категорій береться з набору даних Світових Показників Розвитку 2002 р. Світового Банку [36]. Прибуткові категорії є наступними: з високим прибутком,
високий і вище середнього, нижче середнього і низький, та низький рівень прибутку.
Для моделей 1 і 5 застосовується нижній ліміт на
частку реінвестування — 20%, в той час як для моделі 2 і 7 використано верхню межу — 80%.
Моделі 1 і 3 засновані на розрахунку на одного
працівника, а моделі 5 і 7 — у розрахунку на душу
населення.
Моделі 2, 4, 6 і 8.
Замість аналізу вибірки з точки зору рівня прибутку, вибірка може бути проаналізована у відношенні
суми іноземного капіталу на одного працівника, відповідно на душу населення. При цьому середнє та медіанне значення для ввезених ПІІ на душу населення,
відповідно ПІІ ввезених на одного працівника, використовуються для розділу вибірки на дві підвибірки. Середнє значення іноземного капіталу на душу населення
в 1990 р. було 726 дол. США, а медіанне — 151 дол.
США. Для іноземного капіталу на одного працівника
середнім значенням було 1517 дол. США, а медіанним
— 354 дол. США у 1990 р. Вибірка для всіх країн, для
яких обсяг увезених ПІІ на душу населення відповідно
ввезених ПІІ на одного працівника нижче середнього
або медіанного значення, визначається як низька, і на-

лідження зосереджено на впливі присутності і діяльності
ТНК на економічний розвиток саме країн, що розвиваються. Вплив ПІІ на економічне зростання в ньому оцінено базуючись на екзогенній моделі економічного зростання. Прямі іноземні інвестиції при цьому є представником інтенсивності присутності та діяльності ТНК, у той
час як економічне зростання є мірою для розвитку економіки. Модельне рівняння для лінійної регресії в емпіричному аналізі виведено з розширеної моделі Солоу.
Замість формулювання моделі лінійної регресії,
заснованої на розумній компіляції залежних і незалежних змінних, модель регресії отримано з екзогенної
неокласичної моделі зростання. З цією метою базова
модель Солоу доповнена іноземним капіталом як додатковим вхідним показником.
Науковий підхід тут є скоріше дослідним. Неочевидно, чи може модель Солоу бути розширена адекватним чином з метою фіксації впливу ПІІ на економічне зростання. Рівняння регресії, отримане з розширеної моделі Солоу має задовольнити передумови
для інтерпретації окремих коефіцієнтів регресії. Вибір
отримання рівняння регресії зі зміненої моделі економічного зростання несе значні ризики, а саме, що не
всі актуальні питання дослідження можуть знайти
відповідь, або що в результаті регресії модель не може
задовольнити всі теоретичні передумови.
Модель Солоу є гарною основою для розуміння
відмінностей в економічному добробуті націй. Вона наголошує, що відмінності в заощадженнях, технологічному
прогресі й зростанні населення пояснюють відмінності між
країнами у прибутках на душу населення. Для такого емпіричного аналізу, модель Солоу, таким чином, є прийнятною методологічною та теоретичною базою.
Результати міждержавних статистичних аналізів,
заснованих на моделі Солоу, можна поліпшити, якщо
стандартну модель Солоу доповнити людським капіталом. Вигляд моделі з людським капіталом зазвичай називають розширеною моделлю Солоу. Для цілей цього
аналізу базову модель Солоу розширено за рахунок прямих іноземних інвестицій, а не людського капіталу. Прямі
іноземні інвестиції повинні логічно бути включені в модель, не тільки по відношенню до економіки, а й у відношенні до питання, яке розглядається. Тобто, рівняння
регресії, отримане від цієї розширеної моделі, має послужити основою для оцінки впливу прямих іноземних
інвестицій на економічне зростання. Це можна зробити
шляхом включення ПІІ в основу функції виробництва та
при врахуванні нерозподіленого та реінвестованого прибутку у функції заощадження.
У цій розширеній моделі Солоу ПІІ додаються до
основної виробничої функції, як додаткові форми капіталу. Модель є прагматичним підходом до оцінки впливу внутрішніх та іноземних інвестицій на економічне
зростання. Для емпіричного аналізу, заснованого на
моделі Солоу передбачається, що економіки у вибірці
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підтримують твердження Файербо, що іноземний капітал менш вигідний, ніж вітчизняний, крім того, вони
показують, що вплив іноземного капіталу на економічне зростання значно варіюється в залежності від рівня
прибутків [9; 13]. Але статистичні дані не показують,
що присутність іноземного капіталу негативно позначається на економічному зростанні, як це стверджують
PEN дослідники — Борншаєр та інші або Діксон і Босуелл [7; 8; 10; 15]. Тим не менше, порівняння статистичних результатів обмежене під впливом відмінностей
у рівняннях регресії. Таким чином, результати не можна порівнювати суто один до одного.
Усі ці дослідження мають за спільне те, що аналізований період складає близько 10 років. Кентор проаналізував вплив інвестиційної залежності за значно
більший період часу, а саме — 50 років. Дослідження
впливу ПІІ на економічне зростання протягом тривалого періоду дозволяє відкинути диференціальні короткострокові та довгострокові наслідки. Результати
дослідження Кентора свідчать, що периферійні країни, з відносно високою залежністю від іноземного
капіталу, виявляють нижчі темпи економічного зростання, ніж периферійні країни з меншою інвестиційною залежністю. Іноземні інвестиції дають позитивний короткостроковий економічний ефект у результаті
зростання припливу капіталу і збільшення зайнятості.
Цей позитивний вплив супроводжується відкладеним
негативним довгостроковим ефектом, який виявляється близько 20 років потому та триває принаймні 30
років. Кентор стверджує, що цей довгостроковий
ефект досягається за рахунок стійкості іноземних інвестицій з плином часу, оскільки інфраструктура, яка
фінансується вихідною комбінацією інвестицій, буде
супроводжуватися додатковими інвестиціями в країни, де домінує іноземний капітал. Потенційна адаптація соціальної і політичної структури місцевої еліти на
користь іноземних інвесторів зробить подальші інвестиції ще більш ймовірними [19, ст. 1040-1042].
Для моделей, заснованих на прибуткових категоріях, більша частка реінвестування прибутків призводить до значного зниження негативного впливу
амортизації і може, в деяких випадках, підвищити вплив
внутрішніх інвестицій на економічне зростання. З іншого боку, вплив іноземного капіталу на економічне зростання дуже несуттєво знижується внаслідок більшої
чистки реінвестування прибутків. На підставі цих спостережень можна припустити, що реінвестування значної частки прибутків є вигідним для економіки приймаючої країни. Результати для моделей, заснованих на
частці іноземного капіталу в розрахунку на душу населення і, відповідно, на одного працівника, показують, що збільшення частки реінвестування прибутків
істотно збільшує вплив внутрішніх інвестицій на економічне зростання для країн, які мають більше іноземного капіталу. Але це має незначний і неоднаковий

впаки, — вибірка для всіх країн зі значеннями вище
середнього і медіанного визначається як висока. Для
моделей 2 і 6 взято нижню межу — 20% — для частки
реінвестованих прибутків, а для моделей 4 і 8 — навпаки верхню — 80%. Моделі 2 і 4 засновані на розрахунку на одного працівника, а моделі 6 і 8 засновані на
розрахунку на душу населення [24].
Також частиною цього аналізу стала оцінка продуктивності і вітчизняного, і іноземного капіталу. Де
Сойса й Оніл (ДСО) стверджують, що іноземний капітал є більш продуктивним, ніж внутрішній капітал. За
даними ДСО медіанний показник частки внутрішнього до іноземного капіталу серед менш розвинених
країн становить 13:1. Таким чином, ефект іноземних
інвестицій в 13 разів перевищує ефект внутрішніх інвестицій на базі долара [9, ст. 775].
Продуктивність позначає вартість виробленої продукції на одиницю використаних витрат. Рівень продуктивності зростає, якщо більше товарів або послуг можуть бути виготовлені з тією ж або меншою кількістю
ресурсів. Вхідними факторами, як правило, є праця,
капітал, земля та матеріали, а також, відповідно, будьякі їх комбінації. Продуктивність загалом збільшується
за рахунок спеціалізації, технологічних інновацій, інвестицій у фізичний і людський капітал або більш розвинені системи розподілу праці, які дозволяють виробляти таку ж кількість товарів за нижчими витратами.
Не будемо наразі вдаватися до детального розгляду процесу аналізу, який було виконано та розгляду
математичних результатів. Перейдемо до узагальнених
висновків, до яких прийшов автор.
Іноземний капітал має позитивний вплив на економічне зростання в усіх досліджуваних вибірках. Вплив
іноземного капіталу завжди у 2 -5 разів слабший, ніж
вплив внутрішнього капіталу як у моделях, розрахованих на душу населення, так і для моделей розрахованих
на одного працівника. Тим не менш, темпи економічного зростання в найбідніших країнах відчувають менше
впливу від присутності іноземного капіталу ніж, наприклад, країни із середнім доходом. Ці країни не лише бідні,
вони також отримують дуже мало іноземного капіталу.
Брак капіталу в цих країнах може призвести до економічного стану, в якому вони опиняться у пастці бідності.
Тому, ймовірно, що іноземний капітал може лише у невеликій мірі прийняти участь у економічному зростанні.
Вплив іноземного капіталу також слабший у країнах з
високим рівнем прибутків, що, скоріш за все, є результатом доступності капіталу в цих країнах. Окрім того,
високий рівень розвитку в країнах першого світу вимагає набагато більше фінансових і технічних зусиль для
досягнення продуктивності вкладень.
Що стосується впливу іноземного капіталу на економічне зростання, результати для моделей, заснованих на дохідних категоріях, узгоджуються з висновками де Сойса і Онілa, а також з Файербо. Вони також
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більшими фактичними можливостями у переговорах
отримує більше переваг. Ця гра є позитивною сумою,
так що обидві сторони можуть виграти у абсолютних
величинах, але тільки одна може перемогти у відносному вираженні. [12] Ця теорія, яка широко використовується в дослідженнях IPE 10 транснаціональних корпорацій, означає, що відносини ТНК — приймаюча
країна є динамічними і змінюються з часом. До входу
ТНК в країну, переговорні позиції її уряду вважаються
слабким. Адже інвестиції в нову країну завжди пов’язані з невизначеністю, і з огляду на той факт, що транснаціональні корпорації, швидше за все, будуть мати у
своєму розпорядженні інші потенційні об’єкти інвестицій, приймаючі країни будуть змушені йти на поступки з метою залучення прямих іноземних інвестицій.
Згідно з теорією obsolescing bargain ці позиції в розстановці сил змінюються після того, як інвестиції будуть
зроблені, через зникнення невизначеності, внесення нерухомих ресурсів та зростаючої незалежності приймаючої країни від ТНК щодо капіталу, технологій і доступу на ринки.
Таким чином, відповідно до теорії obsolescing
bargain, уряд приймаючої країни отримує відносну владу, адже загалом внутрішня економіка розвивається завдяки пакету ПІІ. Тим не менш, приймаюча країна, як
передбачається, має додаткові стимули для перегляду
угоди, щоб отримати більше потенційних переваг. Таким чином, ТНК повинні намагатися зберегти залежність
приймаючої країни від її нових технологій, продуктів і
доступу до експортних ринків. Альтернативи є очевидними — вихід або поступки державним вимогам.
Рис. 1. ілюструє переговорні взаємовідносини
між транснаціональними корпораціями і приймаючими державами. Вертикальна вісь показує прибутковість,
яку фірма може шукати за X1 прямих інвестицій (як
зазначено на горизонтальній осі). Таким чином, діапазон, в якому торгівля може відбуватися, — XY і
XZ. XY — це нижня межа, мінімальний рівень прибутку, який ТНК готова прийняти при інвестуванні суми
X1. XZ — верхня межа, яка показує максимальну прибутковість, яку ТНК може отримати, з огляду на суму
X1 запропонованих інвестицій [23].
Найбільший інтерес представляє верхня межа.
Обидві сторони зацікавлені в натиску на неї — вгору
(для ТНК) або вниз (для держави), із тим щоб зміцнити
свої переговорні позиції. Точна відмітка на вертикальній осі, яка буде результатом угоди, визначається
владними можливостями і обмеженнями сторін. Що
вищою є конкурентна перевага приймаючої держави,
тим нижче верхня межа, тобто тим більше можливостей у приймаючої економіка для знаходження альтернатив (які, як очікується, збільшуються за рахунок
створення вигідного інвестиційного клімату), тим сильнішими є їх позиції на переговорах.
Дилема уряду полягає в тому, що вступ у тор-

вплив на країни, які мають менше іноземного капіталу. Хоча вплив іноземного капіталу на економічне зростання знижується при більшій частці реінвестованого прибутку, все ж для моделей, розрахованих на одного працівника, він зростає. Вплив ефективної амортизації зменшується тільки в країнах з більшими прямими іноземними інвестиціями та несуттєво змінюється
для країн з меншими прямими іноземними інвестиціями. У цілому непрямий позитивний ефект більшої частки реінвестування прибутку характерніший для країн
з більшою сумою прямих іноземних інвестицій на
душу населення або на одного працівника.
Величини порогової продуктивності іноземного
та національного капіталу не можуть дійсно бути задовільними, тому що вони, як правило, дуже великі,
і, у разі вибірок з низькими прибутками, виходять за
межі розумних величин. Але результати показують,
що порогова продуктивність іноземного (і внутрішнього) капіталу більша для бідніших країн, які зазвичай отримують менше прямих іноземних інвестицій,
ніж багаті країни. Це узгоджується з припущенням,
що капітал є більш продуктивним за його нестачі.
Дані підтверджують ідеї де Сойса й Оніла, що іноземні інвестиції більш продуктивні, ніж внутрішні інвестиції. Але, так як розрахункові значення цього аналізу
насправді не в межах очікуваного діапазону, не має
можливості навести жодні точні цифри для різниці в
продуктивності вітчизняного та іноземного капіталу [9].
Перейдемо до розгляду другого дослідження,
виконаного Андреасом Жарбладом — викладачем Технологічного Університету Лулео. Його заявлена мета
полягає у вивченні взаємозалежності зв’язку між ТНК
і державою, в якості діючих осіб на міжнародній політичній арені. Мета — пояснити характер цього взаємозв’язку у відношенні до влади, де влада визначається як здатність суттєво впливати на поведінку іншого
агента в такий спосіб, який може навіть в певній мірі
конфліктувати з пріоритетами цього агента. Автор розглядає не лише теорію угоди, що погіршується
(obsolescing bargain), яку розробив Вернон і, яка лягла в основу цього дослідження, він також намагається пояснити цей взаємозв’язок на довгостроковій основі з погляду системи, тобто співвідношення влади
між ТНК, як групою і державами, як групою.
Методом дослідження було детальне вивчення
літератури й опитування серед посадовців різного рівня
та топ-менеджерів провідних корпорацій.
Теорія угоди, що погіршується (obsolescing
bargain), розроблена Верноном, пояснює взаємини між
ТНК і приймаючими країнами залежно від цілей, владних можливостей і обмежень кожної із сторін [33; 34].
Ця теорія виходить з припущення, що кожна сторона
володіє активами цінними для іншої, і що кожна сторона має можливість утримувати ці активи. Кожна зі сторін
також обмежена у реалізації своєї влади, а сторона з
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Ставка
дохідності

Максимальна ставка, яку ТНК можуть зробити, доки
приймаюча країна має бажання залучити ПІІ у сумі Х1.
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Торгівельний
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інвестиції Х1

2
Y

X

Сума ПІІ

1
Рис. 1. Модель торгівельних відносин між ТНК та державами [23]

те, що є відносний дефіцит основних інвестиційних
проектів, конкурентна боротьба держав за них також
зросла, тим самим зменшуючи можливість перегляду
умов угоди на свою користь, адже оскільки відносна
важливість прямих іноземних інвестицій збільшується, то й вартість їх втрати зростає. Аномалія в цьому
контексті може бути в галузях, які залежать від певних природних ресурсів (контрольованих урядом держави, в якій вони знаходяться), наприклад, в гірничодобувній промисловості, де існує відносна нестача
ресурсів, які фірма потребує. Тим не менш, у тих галузях, у яких домінуючу роль відіграють прямі іноземні інвестиції, мобільність інвестицій значно зросла, що підриває здатність держав змінювати позиції у
переговорах. Іншими словами, теорія obsolescing
bargain цілком вірогідно стає дедалі більш неточною.
Взаємодія в довгостроковій перспективі між ТНК
і державами в якості гравців на міжнародній політичній
арені може бути краще пояснена як залежність відносних дефіцитів, які обидва ці гравці відчувають. Таким
чином, автор пропонує модель для пояснення симетрії
в цій взаємозалежності.
Завдання оцінки співвідношення впливу між державами як групою і транснаціональними корпораціями, як групою, є досить важким. Спільним знаменником для міркувань у цьому напрямку обрано дефіцит.
Дійсно, дефіцит визначає співвідношення влади (впливу) транснаціональних корпорацій і держав як в короткостроковій перспективі, як наприклад в разі переговорів щодо конкретної локалізації філії, так і у довгостроковій перспективі. „Влада” у цьому контексті
визначається, відповідно до характеристики Гольдмана, як здатність гравця А впливати на дії гравця B,

гові війни, безсумнівно, передбачає дуже слабкі переговорні позиції, хоча утримування від такої практики може залишити їх без бажаних інвестицій:
Конкуренція між країнами з метою залучення й
утримання інвестицій шляхом створення стимулів є
сильною і всеосяжною. Почасти це так тому, що стимули можуть спонукати іноземних інвесторів до прийняття конкретного географічного рішення, яке в свою
чергу буде робити загальний пакет пільг ще більш привабливим, і, отже, буде переважувати баланс географічних виборів інвесторів. Стимули можуть бути виправдані, якщо вони призначені для подолання розриву між соціальною і приватною нормами прибутку для
ПІІ, які створюють позитивні зовнішні ефекти. Однак
стимули також мають потенціал для розгортання економічних диспропорцій (особливо, коли вони більше
ніж маргінальні). Перевищення вартості пільг, що надаються, над вартістю вигод для населення не лежить
у площині громадського інтересу. Але, оскільки уряди конкурують за залучення ПІІ, у них може виникнути спокуса пропонувати все більше і більше стимулів, ніж це було б виправдано, крім того на таку
поведінку може впливати тиск з боку фірм, які вимагають стимулів аби залишатися в країні [27].
Враховуючи, що транснаціональні корпорації зараз у своїй більшості використовують глобальні стратегії діяльності, а також з урахуванням процесу глобалізації світової економіки, переговорні позиції компаній
не погіршуються, адже вони стають все менше прив’язаними до тих країн, в які вони інвестують. Крім
того, розвиток відкрив можливість для корпорації тримати приймаючу країну у тій або іншій мірі залежною
від неї і тим самим зберегти перевагу. Зважаючи на
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лузі інвестиційних стимулів для залучення ПІІ, є стимули розірвати „картель”, і, таким чином, отримати користь
від збільшення припливу інвестицій. У прикладі на таблиці, дві держави (А і B) домовилися не брати участь в
конкурсних торгах за інвестиції. Хоча модель є спрощенням, вона все одно застосовується і як основне пояснення проведення конкурентних торгів між державами, і в якості пояснення складностей введення обмежень
на прямі іноземні інвестиції.
Очевидно, що державам, як групі, було б краще
бути лояльними до загальної стратегії, але, з іншого
боку, окремі держави мають стимули для участі у торгах, з тим щоб збільшити свою частку в загальному
прибутку ПІІ. Агресивне рішення однієї держави тому,
швидше за все, негайно викличе конкурентні торги
для інвестицій, що призведе до втрати позицій у переговорах для всіх держав. Таким чином, якщо ми зафіксуємо початкову рівновагу до співпраці і загального блага на довільній сумі 6 (позиція X в матриці), а
держава B вирішить вдатися до наступальної стратегії
для того, щоб захопити більшу частку вигод за рахунок пакету стимулів (спроба перейти до розподілу Y
на малюнку), держава А також буде змушена запропонувати стимули з метою запобігання переходу інвестицій за кордон і збереження відносно рівного розподілу економічної діяльності. В умовах чистої раціональності, виграш у розмірі 2.2 буде результатом. Цей
результат зазвичай називають рівновагою Неш, де всі
суб’єкти втілюють свої найкращі стратегії, з урахуванням стратегії, яку втілюють інші гравці: якщо держава А вирішує співпрацювати, то державі B було б
краще „дезиртувати” (односторонньо розірвати картель), і отримати більше за рахунок держави А. У випадку, коли держава А „дезиртує”, державі B краще
також „дезиртувати”. Таким чином, „дизертирство” є
домінуючою стратегією і рівновага потрапляє в положення Z в таблиці. Цікаво спостерігати, що, не зважаючи на раціональні дії обох держав, вони поставили
себе в ситуацію, коли вони знаходяться в гіршому становищі, ніж це було раніше [17].
Таким чином, досить очевидним є той факт, що
конкурентні торги в довгостроковій перспективі
мають деструктивний ефект для держав, як групи, а
також для окремих держав, адже вони підривають переговорні позиції всіх держав, надаючи більшу міру
влади транснаціональним корпораціям, які, відповідно, можуть зіштовхнути держави одна з одною, з тим
щоб отримати кращі умови, і відтіснити верхню межу
діапазону торгів для їх інвестицій.
Фінальний висновок, до якого приходить автор,
можна сформувати наступним чином: оскільки насправді існує дефіцит мобільних інвестицій, що генерують додану вартість, та які контролюються транснаціональними корпораціями, і оскільки економічне зростання є вищою політичною метою для держав, які до

таким чином, що характер дій гравця B потенційно
може значно відійти від природи його гіпотетичних дій,
якщо б він діяв без впливу на гравця А. Якщо гравець
B є повністю незалежним від А, гравець А не зможе
примусити B робити те, що гравець B не бажає робити. Таким чином, влада гравця А збільшує його
здатність примушувати B діяти таким чином, який іде
у розріз з його уподобаннями або цінностями.
Пропозиція автора полягає в тому, що взаємозалежність між транснаціональними корпораціями і державами є асиметричною. Ця асиметрія лежить в основі
функції дефіциту, тому що влада кожного суб’єкта визначається дефіцитом товарів, які потребує інший гравець. У нинішній ситуації, як показують теоретичні та
емпіричні дослідження, транснаціональні корпорації
мають структурні переваги, так як вони (1) контролюють ресурси, які генерують економічну потужність; (2)
вони можуть легко переміщувати ці ресурси між різними місцями; (3) держави залежать від цих ресурсів для
досягнення своїх цілей; (4) спостерігається брак цих
ресурсів і суб’єктів, які їх контролюють [17].
Можна задатися питанням, за яких обставин держави будуть мати структурну перевагу? Відповідь полягає в тому, що держави, для того щоб мати структурні переваги над транснаціональними корпораціями,
повинні контролювати дефіцитні ресурси, потреба в яких
є достатньо гострою у цих корпорацій, і крім того дефіцит таких ресурсів, контрольованих державою, має
принаймні компенсувати нестачу ресурсів, контрольованих транснаціональними корпораціями. Це так, бо
відносний дефіцит є ключовою перевагою. Повернімося ще раз до гравців А і B. Будемо вважати, що гравець А і гравець B залежать від двох різних товарів для
свого виживання. Обидва гравці мають доступ тільки
до одного з цих товарів. Однак гравець А має доступ
до товару, який життєво необхідний для гравця В, і навпаки. Проблема для гравця B полягає в тому, що навіть
якщо гравець А не має доступу до товарів, які гравець
B контролює (і від яких залежить гравець А), їх оточення, практично кишить іншими суб’єктами, які мають
доступ до таких самих товарів, і від яких гравець А
може їх отримати. На жаль, з товаром, від якого залежить гравець В, ситуація геть інакша. Таким чином,
гравець B має його отримати виключно від гравця А.
Зрозуміло, що в ситуації, коли гравець А і B торгують
між собою цими товарами, взаємозалежність між цими
двома суб’єктами істотно асиметрична. Через відносний дефіцит товару, контрольованого гравцем А, гравець А має істотну можливість впливати на, а можливо
і домінувати над діями гравця B.
Розміщена таблиця (рис. 2) містить опис логіки поведінки задля максимального результату та ілюструє стратегічну гру, якою є конкурентні торги за ПІІ між країнами. Хоча держави, як група, отримали б набагато більше
вигоди від проведення скоординованої політики в гаЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011
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ються реальністю. З теоретичного боку можливо, але
на практиці сумнівно, що позиція X в таблиці (рис. 2)
може підтримуватися в довгостроковій перспективі.
З іншого боку, цілком можливо, що це єдиний важіль,
який є у розпорядженні держав, як групи, та який спроможний зменшити асиметрію у взаємозалежності й
протидіяти структурним перевагам транснаціональних
корпорацій.
Підсумовуючи наведені вище дослідження та
міркування, можна констатувати ряд висновків. Отже,
зрозумілим і таким, що не викликає сумнівів, є факт,
що присутність ТНК на світовій фінансовій арені надзвичайно сильно зросла та продовжує зміцнювати свої
позиції, те саме можна сказати і про їхній вплив і на
окремі держави, і на систему в цілому. Крім того, фактом є недостатня вивченість даного феномену, не зважаючи на його, на перший погляд, публічність та очевидність. Адже, як зазначалося вище, проблема діяльності та впливу ТНК порушується та вивчається у численних наукових працях, при чому висновки авторів
бувають діаметрально протилежними. Проте цьому можна знайти логічне пояснення. І справа не в тому, що
одні вчені розглядають питання з позицій ТНК, а інші
— з позицій держав, навіть не в тому, що різні статистичні данні використовують під час тих чи інших дослідженнях. Справа в тому, що і ті, і інші мають рацію, просто розглядають проблему дещо односторонньо і не зважають на фактор часу. На наш погляд, початок діяльності та присутності ТНК, у тій чи іншій країні, зазвичай неодмінно буде супроводжуватися покращенням
показників, які є предметом аналізу багатьох науковців,
та які є чи не єдиним статистично підтвердженим показником активності ТНК. Відповідно праці, які зосереджують свою увагу на даних показниках, а це є практично всі праці, які використовують математичні моделі, приходять радше до висновків, так би мовити, „зі
знаком плюс”. З іншого боку, негативний вплив ТНК
набагато важче оцінити та виразити у конкретних статистично підтверджених цифрах — він може проявитися пізніше у форму сповільненого економічного зростання, сировинної орієнтації економіки, неспроможності
у повній мірі використовувати пріоритети інноваційної
моделі розвитку. На цьому наголошують науковці „з
іншого табору”, проте свої твердження вони, зрозуміло, не можуть підкріпити математично, а тому і висновки їх сприймаються з певним сумнівами.
Стосовно стабілізаційної функції, то можна зрозуміти, що ТНК навряд чи будуть власноруч ініціювати
процеси, спрямовані на підтримку стабільності у міжнародній фінансовій системі. Основний аргумент у цьому плані такий, що ТНК є перш за все компаніями,
мета існування яких — максимізація прибутку та добробуту своїх власників. Допоки ті чи інші дії не будуть
мати чітко вираженого позитивного ефекту у майбутньому, досить сумнівною є вірогідність ініціативи з боку

4.1

Z
2.2

Рис. 2. Конкуренція за ПІІ [17]

того ж конкурують за інвестиції, держави не спроможні
проводити політику, яка б негативно впливала на приплив прямих іноземних інвестицій. Єдиний спосіб, у
який гравець B, у наведеному вище прикладі, може
примусити гравця А не використовувати свій вплив,
спрямований на примус гравця B до дій, які йдуть
усуперечь його інтересам і цінностям, буде або (1)
повністю або частково замінити товар, контрольований А, іншим товаром, з тим щоб зменшити відносний дефіцит; або (2) погодитися з оточуючими гравцями не торгувати з А, в результаті чого останній відчує
такий самий відносний дефіцит як і В. Очевидно, це
не означає, що держави повинні заборонити діяльність
транснаціональних корпорацій, але такий підхід допомагає пояснити структуру і характер взаємозалежності.
Такі дії перенесли б рівновагу в позицію X у таблиці
(рис. 2) і знизили б відносний дефіцит, який генерує
владні переваги транснаціональних корпорацій у взаємовідносинах з державами. Таким чином, можна сказати, що існує потенціал для довгострокової структурної переваги держав, але він визначається спільними діями останніх та правлячою динамікою в міждержавних відносинах.
Однак, як ми побачили, держави, схоже, ще далекі від досягнення такого рівня конвергенції, а відтак
і захисту. По-перше, як показують емпіричні дослідження, прийнята залежність, а також загальноприйняті
переваги прямих іноземних інвестицій дуже широкі,
маючи на увазі, що це більш ніж малоймовірно, що
уряди будуть намагатися проводити політику, спрямовану на обмеження діяльності транснаціональних корпорацій, які контролюють такі величезні потоки світових інвестицій, торгівлі, капіталу і технологій. Така
політика б прямо суперечила загальновизнаному процесу лібералізації та дерегулювання національних
ринків. Крім того, такі дії були б шкідливими у безпосередньо фінансовому відношенні для однієї держави, яка б намагалася діяти таким чином, з урахуванням реалій глобальної економіки сьогодення. Просуваючись далі, зазначаємо, що координація політики,
як одна з форм міжнародного регулювання національної політики у сфері прямих іноземних інвестицій, є
також проблематичною з погляду реалізації. Хоча конкурентні торги є руйнівним явищем з погляду держав,
як групи, ми виявили, що вони тим не менше залиша68
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ТНК. Більше того, навіть якщо позитивний ефект і можна
оцінити, то якщо він надто відкладений у часі, він також може виявитися сумнівним аргументом, адже у
той час, як для власників пріоритетом є довгострокова
перспектива, не варто забувати, що для топ-менеджерів
більш цікавою є перспектива короткострокових прибутків, у які глобальні антикризові дії навряд чи впишуться. Безумовно, можливо, і навіть варто розпочати
діалог стосовно негативного, згубного впливу міжнародної фінансової нестабільності та криз, які відчутно
активізувалися протягом останніх десятиліть. Втім навіть
цей аргумент може не мати тієї сили для ТНК, яку можна
було б очікувати. Для кого криза є більшим „злом”?
Для держав, що розвиваються, напевне, для населення
практично всіх країн теж. Проте чим вони є для ТНК?
За останні роки жодна крупна ТНК не припинила свого існування, безумовно рівень доходів впав, затрати
довелося зменшити, але, якщо більш глибоко розібратися, для таких впливових гравців, це мало скоріше
вигляд перенесення затрат на інших економічних агентів
(наприклад, тиск на постачальників задля зниження закупівельних цін, зниження зарплат і т.д.). З іншого боку,
ослаблені кризами держави ще більше потрапляють під
залежність ТНК та їх готовності вкладати свої кошти в
економіки, при цьому після криз феномен конкурентних торгів лише посилюється, чим забезпечує ТНК ще
більше простору для впливу, тиску, створення сприятливих для себе умов. Такі можливості є надто спокусливими для ТНК, щоб вони ними знехтували.
Головним висновком, який можна зробити за такої
ситуації є те, що питання ТНК абсолютно очевидно виходить за рамки окремих держав, а тому і регулювання
їх має проходити на наддержавному рівні, що теоретично має дозволити державам лімітувати негативний
ефект конкурентних торгів за інвестиції, а відтак і відносну необмеженість впливу ТНК. Ключовим для цього є
усвідомлення всіма державами необхідності тримання
такого потужного інституту як ТНК під чітко регламентованим контролем, адже навіть високорозвинені держави „першого світу”, які наразі теоретично лише виграють від такої позиції ТНК, можуть згодом стати заручниками своїх власних компаній.
На сьогодні у розвинених країнах достатньо активно йде процес, який має на меті примусити ТНК,
як і звичайні компанії, дотримуватися етичних норм та
принципів у своїй діяльності, усвідомлювати свою
соціальну відповідальність, та діяти відповідним чином. Звітування цих питань поступово стає обов’язковим. Проте у багатьох випадках це все ще залишається скоріше рекомендацією, гарним корпоративним тоном, аніж чіткою регламентацією. Проте, напевне
можна сказати, що рух у цьому напрямку, при набутті
ним глобальних рис та при чітко прописаних санкціях, буде мати безумовний значний позитивний ефект
для стабілізації міжнародної економіки.
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ної моделі Солоу. Другий метод використовує глибокий аналіз наявної літератури та детально розглядає проблему угоди, що погіршується (obsolescing
bargain), яка була вперше запропонована Верноном,
та її актуальність і способи вирішення на сучасному
етапі розвитку глобалізації міжнародних фінансовоекономічних відносин.
Ключові слова: транснаціональні корпорації,
прямі іноземні інвестиції, нестабільність міжнародної
фінансової системи, модель Солоу, угода, що погіршується, конкурентні торги.
Яникин С. В. Влияние ТНК на стабильность
международной финансовой системы
В статье рассматривается влияние деятельности
ТНК на отдельные страны и международную финансовую систему в целом. Прежде всего рассмотрено
понятие ТНК и прямых иностранных инвестиций, как
основной формы проявления деятельности ТНК. Собственно влияние деятельности ТНК оценивается двумя методами. Первый основан на математическом
моделировании с помощью расширенной модели Солоу. Второй метод использует глубокий анализ имеющейся литературы и подробно рассматривает проблему соглашения, которое ухудшается (obsolescing
bargain), которая была впервые предложена Верноном,
её актуальность и способы решения на современном
этапе развития глобализации международных финансово-экономических отношений.
Ключевые слова: транснациональные корпорации,
прямые иностранные инвестиции, нестабильность международной финансовой системы, модель Солоу, соглашение, которое ухудшается, конкурентные торги.
Yanikin S. V. Impact of TNCs on the stability of
the international financial system
This article discusses the impact of TNCs over
individual countries and international financial system as
a whole. First of all, the author discusses the notion of
TNC and foreign direct investments as the main form of
the TNC’s activities. Actually the impact of TNCs is
estimated by two methods. The first is based on
mathematical modeling using the extended Solow model.
The second method uses a deep analysis of existing
literature and examines in detail the problem of obsolescing
bargain, which was first proposed by Vernon and its
relevance and solutions to the current stage of globalization
of international financial and economic relations.
Key words: transnational corporations, foreign direct
investment, the instability of the international financial
system, the Solow model, the obsolescing bargain,
competitive bidding.

Янікін С. В. Вплив ТНК на стабільність
міжнародної фінансової системи
У статті розглядається вплив діяльності ТНК на
окремі країни та міжнародну фінансову систему в
цілому. Перш за все, розглянуто поняття ТНК та прямих іноземних інвестицій як основної форми прояву
діяльності ТНК. Власне вплив діяльності ТНК оцінюється двома методами. Перший засновано на математичному моделюванні за допомогою розшире-
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄС)
бельник, Н. Пирець, П. Пашко, І. Бережнюк, М. Тонєв,
С. Боротничек , Т. Трошкина,. А. Кругленя , Я. Малик.
Кожен із зазначених вчених вніс вагомий внесок до процесу євроінтеграції. Але ніхто з них не намагався здійснити SWOT-аналіз вступу України до ЄС.
Метою нашої роботи став аналіз багатоаспектної
співпраці України з країнами Західної Європи, у разі
інтеграції України до ЄС: вивчення характеру довгострокових та короткострокових факторів впливу процесів європейської інтеграції на українське суспільство, виявлення на цій основі відповідних переваг та
недоліків, потенційних можливостей і загроз для України за умов її входження до Європейського Союзу.
SWOT-аналіз передбачає вивчення наслідків
впливу певних процесів з позиції поділу цих чинників
на переваги, переспективи, недоліки та загрози. Недоліки та загрози умовно диференційовані як такі, що
є відносно незначними чи мають тимчасовий характер, та такі, що містять потенційну небезпеку для основних сфер суспільства України чи потребують значних витрат і часу для їх усунення. Відповідно диференційовані й перспективи та переваги щодо значного
чи незначного позитивного ефекту для України.
Європейська інтеграція на сучасному етапі — це
магістральний напрямок розвитку континенту, який визначить ситуацію в самій Європі у третьому тисячолітті,
так і її місце у світі. З часу свого заснування в 1957 р.
(ЄЕС, а сам ЄС — 1991) Європейський Союз поступово перетворився на один із найпотужніших політичних і
фінансово-економічних центрів сучасного світу, ключовий компонент новоствореної архітектури європейської
безпеки, ядро системи європейських стандартів.
Європейський Союз об’єднує 27 країн на підставі
більш тіснішого об’єднання на основі спільних економічних, політичних і соціальних цілей. Країни Союзу
твердо сповідують збалансований і стійкий, соціальний та економічний прогрес.
Це досягається шляхом створення простору без
внутрішніх кордонів, укріплення економічної та соціальної інтеграції й утворення економічного і валютного союзу. Створення єдиного ринку для 500 млн.
європейців забезпечує вільне переміщення людей, товарів, послуг та капіталу.
ЄС є членом світового співтовариства і його роль
в міжнародних відносинах виходить далеко за межі
позицій та дій щодо Спільної зовнішньої політики та
політики безпеки. ЄС — це також і найбільший суб’єкт

У 90-ті рр. викристалізувалася зовнішньополітична орієнтація України в напрямку інтеграції до європейської спільноти. Європейський вибір відкриває нові
перспективи для співпраці України з розвиненими країнами континенту, економічного розвитку, соціального
й інтелектуального прогресу, зміцнення позицій держави в міжнародній системі координат.
Для України європейська інтеграція — це шлях
модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій
і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, можливість виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС.
У політичному аспекті європейська інтеграція детермінує модернізацію правового поля української держави, демократизацію її політичної та інституціональної
систем. Співробітництво з ЄС сприятиме наближенню
соціальних умов України до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя й добробуту населення.
У культурно-цивілізаційному аспекті євроінтеграція — це шлях до активізації взаємообміну між українською та західноєвропейською гуманістичною
культурами, одночасне становлення України як інтегрованої частини глобального суспільства, так і національної держави. Нарешті, членство в ЄС гарантує
зміцнення національної безпеки України, захист її від
агресії та територіальних претензій.
Водночас, у процесі зближення України з ЄС
неминуче діятимуть і негативні фактори євроінтеграції.
Серед них: неспроможність нести фінансовий тягар
внесків до ЄС; зростання конкуренції з боку фірм
країн-членів ЄС у процесі лібералізації і збільшення
відкритості національної економіки, що супроводжуватиметься ліквідацією неконкурентоспроможних
підприємств із негативними соціальними наслідками.
Тому проведення SWOT-аналізу вступу України
до ЄС є дуже актуальним питанням, особливо в період світової економічної кризи, а одним із головних
питань є питання „чи зможе наша держава отримати
користь від вступу, чи ЄС потягне нас на дно?”
Актуальність теми нашої роботи полягає в тому,
що завдання інтеграції України в європейський політичний та економічний простір, які неодноразово проголошувалися в якості пріоритетного вектора входження до
свiтового господарства, поставили на порядок денний
розвиток всебічної співпраці з Євросоюзом.
Питанням регулювання зовнішньоекономічної
діяльнсті в межах взаємостосунків із ЄС займався О. ГреЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011
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Так звані „копенгагенські критерії”, або критерії
вступу були підтверджені в грудні 1995 р. на Мадридському засіданні Європейської Ради, яка підкреслила, крім того, значення перебудови адміністративних структур країни-заявника і створення умов поступової гармонійної інтеграції в ЄС [1, с. 16]. Втім
ЄС лишає за собою право визначати момент, коли він
буде готовий прийняти нових членів.
Критерії конвергенції (зближення) — умови, виконання яких дає державам ЄС право приєднатися до
третього етапу Економічного та монетарного союзу.
Угода про ЄС визначає п’ять критеріїв конвергенції,
які стосуються цінової стабільності, дефіциту бюджету, державного боргу, стабільності національної валюти
та відсоткових ставок. А саме:
— відношення державного дефіциту до валового
внутрішнього продукту не повинно перевищувати 3%;
— відношення державного боргу до валового
внутрішнього продукту не повинно перевищувати 60%;
— стабільність цін і сталість середніх темпів
інфляції протягом одного року до проведення оцінювання; при цьому показник росту інфляції не може
більш ніж на півтора відсотки перевищувати відповідні
показники трьох найкращих (з погляду цінової стабільності) країн-членів;
— довгострокова номінальна відсоткова ставка
не повинна перевищувати більш, ніж на два відсотки
відповідні показників трьох найкращих (з погляду цінової стабільності) країн-членів;
— протягом щонайменше двох років і без значного напруження збоку відповідної країни, нормальне відхилення величини обмінного курсу не повинно
виходити за граничні значення, передбачені механізмом обмінного курсу країн-членів.
Концепція „європеїзації”, яка ґрунтувалась на тезі:
членство в ЄС визначає: вибір пріоритетів внутрішньополітичного розвитку держав, напрямку реформування їхніх економічних, політичних та соціальних
інституцій, поглиблення національної ідентичності на
національному рівні [1].
Стан відносин України та Європейського Союзу слід
розглянути у формальному та фактичному форматах.
Із формального боку, двосторонні стосунки Україна — Європейський Союз були започатковані після
здобуття Україною незалежності. У грудні 1991 р.
Європейські Співтовариства, відзначивши демократичність всеукраїнського референдуму, визнали незалежність та суверенітет України [2]. Тоді вперше пролунав заклик Євросоюзу до України підтримувати з
державами-членами Європейських Співтовариств
відкритий і конструктивний діалог.
Позиція України щодо Європейського Союзу вперше на законодавчому рівні була сформульована в Основних напрямах зовнішньої політики України, що були
схвалені Верховною Радою України 02 липня 1993 р.

світової торгівлі. Крім того, він є найбільшим фінансовим донором для країн, що розвиваються, та одним з найбільших — для Близького Сходу.
Західноєвропейська інтеграція у своєму розвитку пройшла такі етапи:
1958-1968 рр. — етап створення митного союзу;
1987-1992 рр. — етап завершення формування
спільного ринку;
1993-1999 рр. — етап створення економічного
та валютного союзу.
Сьогодні відбувається суперечливий процес формування та зміцнення політичного союзу, що зокрема, знаходить своє вираження в конституційному процесі [1].
У процесі свого становлення Євросоюз пройшов декілька кроків розширення. Перше розширення
Європейського Співтовариства 1973 р. ознаменувалось приєднанням Данії, Ірландії і Великобританії.
Друге розширення 1981 р. завершилось приєднанням
до Співтовариства Греції, переговорний процес якої
тривав десятиліття. Під час третього розширення
1986 р. до ЄС вступили Іспанія і Португалія. Унаслідок четвертого розширення 1995 р. приєднались Австрія, Швеція, Фінляндія. У середині 90-х років довготривалий процес розширення Євросоюзу завершився входженням у його членство 15 країн. Новий етап
розширення ЄС відбувся у 2004 р. приєднанням Естонії, Кіпру, Латвії. Литви, Мальти, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії, а завершився в
2007 р. вступом до ЄС Румунії та Болгарії [1].
На Єдинбурзькому саміті в грудні 1992 р. були
запропоновані доповіді Єврокомісії про шляхи дальшого поглиблення Інтеграції і опрацьовані загальні
умови вступу до ЄС. Ст. 237 Римського договору про
заснування Співтовариства наголошувала, що членство в Співтоваристві є відкритим для європейських
країн [1, с. 6], а Маастрихтський договір 1992 р. (ст.10)
встановлював право будь-якої європейської держави
звернутись із заявою про прийняття в члени Союзу,
при цьому умови її приєднання до договорів, які засновують Союз, і все необхідне у зв’язку з цим регулювання мають бути предметом угоди між державами-членами і державою-заявником, яка підлягає ратифікації усіма державами-учасниками, згідно з їх
конституційними процедурами.
У червні 1993 р. Європейська Рада на своєму
засіданні в Копенгагені визнала право країн Центральної та Східної Європи вступати до ЄС після виконання ними вимог за трьома критеріями:
— політичного: стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання
прав людини та захист прав меншин;
— економічного: дійова ринкова економіка:
— членського: зобов’язання, що випливають із
факту вступу до ЄС, зокрема визнання його політичних, економічних та монетарних цілей.
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Фактична сторона відносин України та ЄС.
Нормативно-правова та інституційна база для
зближення України та ЄС була достатньою. Однак певні
закони в Україні ухвалювалися формально, в політичній практиці не реалізувалися [5].
Корпоративна закритість системи державного управління, високий рівень корупції, слабкість демократичних інституцій і нерозвиненість громадянського суспільства, утиски свободи преси, політичні проблеми, що
викликали критику Ради Європи, відсутність стабільного національного консенсусу з ключових питань внутрішнього розвитку і зовнішньої політики вкрай негативно вплинуло на взаємини України з ЄС.
Протягом 2002 р. остаточно сформувалася нова
якісна ситуація: готовність і здатність влади реалізувати „європейський вибір” вже не відповідали можливостям країни і очікуванням суспільства. На цьому
фоні ставали помітнішими невідповідності між деклараціями чинної влади та її практичними діями.
Основними формами співробітництва України та
Європейського Союзу сьогодні є технічна допомога,
торгівля та інвестиційна діяльність. За обсягами технічної допомоги з боку ЄС Україна займає друге після
Росії місце серед колишніх радянським республік.
Головними пріоритетами такої допомоги, що
здійснюється в межах програми ТАСІС, є ядерна безпека та захист довкілля, реструктуризація державних
підприємств, розвиток приватного сектора [6].
Крім внутрішніх перешкод щодо вступу України
в ЄС, все більшої ваги набувають перешкоди
зовнішні. Так, після останнього розширення ЄС на
Схід в середовищі політиків та економістів країнчленів Євросоюзу почали проявлятися песимістичні
настрої відносно прийняття України до ЄС.
Але вступаючи до будь-якого об’єднання країна
повинна проаналізувати всі позитивні та негативні перспективи для себе. Тому SWOT-аналіз є найбільш
ефективним інструментом для цього (табл. 1).
Вигоди від вступу України до ЄС
Політичні вигоди
Європейська колективна безпека. В інтересах
Європейського Союзу є забезпечення миру та стабільності в межах своїх кордонів, щоб мати своїми
сусідами стабільні та демократичні держави з прогнозованою і дружньою зовнішньою політикою.
Будучи членом ЄС, Україна буде залучена до
Спільної європейської політики безпеки та оборони
(СЄПБО), яка гарантуватиме Україні державний суверенітет і територіальну недоторканість.
Петерсбергська декларація 1992 р. засвідчила готовність країн-членів ЄС створити військові підрозділи з
усіх підконтрольних їм збройних сил для розв’язання
військових завдань, які включають гуманітарні та рятувальні операції, завдання з підтримки миру та застосування збройних сил для врегулювання кризових ситуацій [9].
При визначенні своєї стратегії наразі ЄС враховує

В якості інструментів цієї стратегії ЄС активно
використовує різні рівні розширення.
Україна стала першою серед країн СНД, яка уклала угоду про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом, де було визначено правовий механізм
взаємодії між двома сторонами. Вона була підписана
14 червня 1994 р. у Люксембурзі та 10 листопада
1994 р. ратифікована Верховною Радою України. Угода набрала чинності з 01 березня 1998 р., після ратифікації УПС всіма державами-членами ЄС. Документ
став базовим для розширення політичного діалогу та
економічного співробітництва України та Європейського Союзу, відкриваючи нові можливості для поступового наближення України для вступу до ЄС.
У тому ж 1998 р. було створено Комітет Україна
— ЄС. Перше засідання Комітету, що відбулося
05 листопада 1998 р. у Брюсселі, відкрило новий етап
взаємин, які повинні були перейти у стадію практичної
імплементації положень Угоди про партнерство та
співробітництво, стало черговим кроком у процесі
зміцнення основи дійсного партнерства з ЄС, реалізації наміру України щодо набуття асоційованого, а
згодом й повного членства в ЄС.
Наблизити Україну до ЄС повинно було ухвалення нових документів. Так, у грудні 1999 р. було схвалено Спільну стратегію ЄС щодо України. У вересні
2000 р. Указом Президента України схвалено Програму інтеграції України до Європейського Союзу [4].
Орієнтацію на євроінтеграційний курс було включено
в усі наступні урядові програми та щорічні послання
Президента до Верховної Ради України.
31 травня 2002 р. Президент України в своєму
щорічному зверненні до парламенту „Про внутрішній
та зовнішній стан України” під назвою „Європейський вибір” виставив наступні цілі:
— в 2003-2004 рр. підписати угоду з ЄС про
асоційоване членство та провести переговори про зону
вільної торгівлі;
— в 2004-2007 рр. Україна повинна була виконати усі необхідні процедури для набрання чинності
угоди про асоційоване членство та стати ним;
— в 2005-2007 рр. Україна повинна була створити Митний союз з ЄС;
— в 2007-2011 рр. — слід виконати умови, необхідні для вступу в ЄС.
— Згідно ухваленої Спільної стратегії ЄС щодо
України, Європейський Союз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір.
Ця стратегія має три основні цілі:
1) підтримувати процес переходу до демократії
та ринкової економіки в Україні;
2) вирішувати спільні проблеми (захист довкілля, безпека тощо);
3) зміцнювати співпрацю між ЄС та Україною в
сферах юстиції та внутрішніх справ.
Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

73

Н. В. Осадча
Таблиця 1
Матрица SWOT-аналізу вступу України до ЄС

Сила S (strong)
1.Політичні вигоди:
— європейська колективна безпека.
2.Економічні вигоди:
— макроекономічна стабільність;
— додаткові інвестиції в українську економіку;
— надання субсидій деградуючому сільському
господарству;
— отримання позитивного сальдо торговельного балансу;
— спільні митні тарифи;
— кількісні обмеження імпорту;
— антидемпінгова політика;
— протекціонізм і контроль експорту.
Соціальні вигоди:
— ефективний захист прав людини в
інституціях ЄС;
— відкриття кордонів для вільного пересуван ня
населення;
— забезпече ння високого рівня життя населення.
Можливості O (opportunities)
1 Політичні переспекти:
— встановлення стабільної політичної системи;
— срийняття України як важливого суб’єкта політичних відносин.
2 Економічні переспе ктиви:
— збезпечення розвитку малого та середнього
бізнесу;
— упровадження стандартів ЄС у виробництві.
3 Соціальні перспективи:
— формува нн я середнього класу;
— реформування освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту.

Слабкість W (wea kness)
1 Політичні недоліки:
— часткова втрата суверенітету;
— невизначеність стратегії розвитку ЄС;
— погіршення відносин з країнами СНД.
2 Економ ічні недоліки:
— втрата конкурентоспроможності певних галузей;
— складність переходу на європейський рівень цін;
— квотування певних видів товарів.
3 Соціальні недоліки:
— ускладнення візового режиму зі східн ими сусідами.

Загрози T (threats)
1 Політичні загрози:
— небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і мус ульманським світом.
2 Економ ічні загрози:
— можливе переміщення до України шкідливих виробництв;
— використання Україн и як сировинного придатку;
— використання українців як дешевої робочої сили.
3 Соціальні загрози:
— поглиблення демографічного спаду;
— незаконна міграція та відплив кадрів.

Гельсінкі, всі держави Союзу мають право повною
мірою й на рівних засадах брати участь в усіх рішеннях та обговореннях Ради й відповідних органів Ради
щодо операцій під егідою ЄС, однак рішення держави
надавати національні військові угрупування для таких
операцій має ґрунтуватися на її суверенному рішенні
Більш того, Європейська Рада проголосила, що
в дусі положення про солідарність статті 42 проекту
Угоди про Конституцію для Європи держави-члени і
держави-вступники мають діяти спільно й мобілізувати всі інструменти, що мають у своєму розпорядженні,
разом з військовими ресурсами, якщо котрась із них
зазнає терористичного нападу.

нову геополітичну ситуацію, що почала формуватися
після безпрецедентної терористичної атаки на США 11 вересня 2001 р. Нові види загроз і викликів обумовлюють
необхідність утвердження принципово нової моделі світового розвитку, глобальної безпеки. Україна, будучи
рівноправним членом Європейської спільности, буде
брати активну участь у формуванні механізмів нової
міжнародної антитерористичної політики та європейської колективної безпеки, робити реальний внесок у забезпечення стабільності в зоні інтересів ЄС — по лініях
миротворчості, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стратегічних транспортних перевезень тощо.
Відповідно до рішень Європейської Ради в
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гетичної політики та відмові від дискримінації України.
Вона може мати велике значення як поставник нафти та
газу на територію ЄС. Після завершення будівництва
трубопроводу “Одеса-Броди-Плоцьк” Україна матиме
необхідну інфраструктуру для транспортування в Європу значних об’ємів каспійської нафти, адже в цьому
зацікавлені країни-виробники європейського континенту
і ЄС має стати основним споживачем каспійської нафти. Хоча російський та турецький трубопроводи становитимуть серйозну конкуренцію, український трубопровід, безперечно, матиме перевагу, і не лише тому,
що є найкоротшим шляхом з Каспійського басейну до
Європу, але й тому, що належатиме країні-членові ЄС.
Надання субсидій сільському господарству. Будучи членом Євросоюзу, Україна долучиться до ефективної спільної сільськогосподарської політики Європейського Співтовариства.
Отримання позитивного сальдо торговельного балансу. Членство України в COT, як передумова
вступу до ЄС, дозволить кардинально вирішити гостру проблему скасування дискримінаційних та антидемпінгових обмежувальних заходів по відношенню
до українських товарів. Під загрозою застосування антидемпінгових обмежувальних заходів з боку країнчленів COT знаходиться експорт товарів України в
обсязі понад 4 млрд. дол. США, що складає 35% від
загального експорту, тобто існує реальна загроза скорочення експорту виключно важливої для України
продукції, зокрема металопрокату, феросплавів, продуктів неорганічної хімії та інших. За найгіршого варіанту розвитку подій, в цій ситуації, Україна може
взагалі втратити валютні надходження від експорту
продукції на суму близько 4 млрд. дол. США [5].
ЄС стане найбільш значним ринком збуту українських товарів та джерелом зростання і розширення
українського імпорту. Загальне зниження середньозваженого тарифу в результаті розширення ЄС матиме
позитивну роль для українських імпортерів. Окрім
того, ЄС максимально сприятиме інтеграції українських енергетичних, транспортних та телекомунікаційних мереж в європейську інфраструктуру.
Вступ України в ЄС означатиме долучення до
спільної митної політики, яка складається з наступних
заходів.
Соціальні вигоди
Ефективний захист прав людини в інституціях
ЄС. Права людини є одним з найважливіших інститутів
права будь-якої сучасної держави. Права людини є правами індивідуальними, які знайшли своє місце у народних конституціях і в договорах міжнародного права. Охоплюють вони права, які стосуються особистої
та політичної свободи, а також основні суспільні та економічні права. Активна політика у сфері прав людини є
одним з головних завдань держави, особливо в традиції європейсько-атлантичного конституціоналізму.

Економічні вигоди
Макроекономічна стабільність. При підтягненні
економічних показників України до європейських стандартів, створенні в країні розвинутого ринку, закріпленні тенденції до економічного зростання, вдосконаленні законодавства, розбудові демократичного суспільства, як неодмінної умови вступу України до ЄС,
вже саме по собі принесе Україні неабиякі економічні
переваги, оскільки прагнення приєднатися до ЄС стимулюватиме керівництво нашої держави чим скоріше
досягти бажаних результатів та гарантувати економічну стабільність та зростання добробуту [26].
Проведення збалансованої та довгострокової економічної політики ЄС ґрунтується на ринковій економіці
та випливає із прагнення країн-членів створити вільний
економічний простір без внутрішніх кордонів та митних
бар’єрів, введенні спільної валюти, запровадженні ефективних механізмів регулювання товарів і послуг [28].
Перебування України в ЄС, де діє ринкова економіка з високим рівнем конкурентноздатності, стане стимулючим фактором для макроеномічної стабільності.
Окрім того, Україна отримає великі переваги від
запровадження єдиної валюти, що, згідно домінуючих оцінок та очікувань, матиме важливі довготривалі позитивні наслідки.
Виходячи із органічних закономірностей макроекономіки, таким чином можна буде забезпечити більш
оптимальний режим руху капіталів. Конкретніше, можна очікувати на додаткове спрямування капіталів, які
знаходяться в обігу, із монетарного ринку до того ж
самого реального сектора. Лише однією зі складових
такої тенденції мало б постати те, що з’явиться можливість знизити ставку банківського відсотка, а таким
чином — забезпечити додатковий приплив коштів до
сфери виробництва.
Додаткові інвестиції в українську економіку.
Економічний потенціал ЄС та динаміка його розвитку
дають можливість дійти висновку про те, що Європейський Союз являє собою великий ринок збуту виробів та джерело задоволення потреб України в найрізноманітніших споживчих та інвестиційних товарах.
До того ж торгівля з ЄС є важливим джерелом надходження вільно конвертованої валюти, дозволяє
обмежувати бартер, масштаби якого сьогодні загрожують економічній безпеці країни [18].
Актуальним питанням при вступі до ЄС повинно
бути об’єднання енергетичних потенціалів країн у масштабах Євразійського континенту, посилення ролі України як енерготранзитної держави. Той факт, що Україна
посідає за своїм транзитним потенціалом одне з перших
місць у Європі, визначає особливу значущість вироблення та проведення ефективної транспортної політики.
Відносини між ЄС та Україною в енергетичному
секторі будуватимуться на умовах, передбачених Європейською хартією, тобто на принципах узгодження енерЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011
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Відкриття кордонів для вільного пересування
населення. Вступ України в ЄС та приєднання до Шенгенської безвізової зони містить безліч переваг у соціальному плані, оскільки забезпечує свободу пересування по європейському континенту з метою працевлаштування, навчання, лікування, відпочинку тощо.
Шенгенська зона є європейським простором
вільного пересування осіб. Головними елементами
цього простору є:
— скасування контролю на внутрішніх кордонах
країн-учасниць;
— гармонізація умов перетину зовнішніх кордонів
країн-учасниць та принципів візової політики;
— створення спільної Шенгенської інформаційної
системи (SIS та SIS-II), що дозволяє обмінюватися даними про осіб, які перетнули зовнішні кордони простору
Для уніфікації візової політики введено єдину
шенгенську візу, що видається консульськими установами за кордоном держави основного призначення
поїздки. Правоохоронні органи однієї держави отримують право переслідувати злочинця на території іншої
шенгенської держави [12].
Забезпечення високого рівня життя населення. Головною ознакою ЄС є реальне забезпечення високого рівня життя населення, особливо в країнах першої ліги, які раніше інтегрувалися в європейську економічну систему, а тому вступ України в ЄС означатиме поступове підняття рівня життя.
За таких умов Україні перспективно долучитися
до регіональної політики ЄС [13].
Переспективи та можливості від вступу України до ЄС
Політичні переспективи
Зі вступом в ЄС, вперше в історії може скластися
ситуація, що Україна, як інші малі європейські держави,
які протягом віків були об’єктами міжнародних взаємин
та насильно включалися в ту чи іншу імперію, може стати повноправним суб’єктом міжнародних відносин, чий
голос матиме реальну вагу при прийнятті рішень.
Одним із головних позитивів членства України в
ЄС є гарантування в країні стабільності політичної
системи. Це підтверджується тим, що саме ЄС протягом 2004-07 рр., під час гостросюжетних президентських виборів, помаранчевої революції, парламентської кризи, відкрито та послідовно виступав за демократичне розв’язання політичних проблем, виступав в
ролі неупередженого міжнародного арбітра, надавав
посередницьку допомогу у вирішенні міжпартійних,
регіональних конфліктів, сприяючи, тим самим, мирному врегулюванню проблемних ситуацій [14].
Стаття 29 Договору про ЄС проголошує, що метою
Союзу є забезпечення громадян високим рівнем безпеки
на просторі свободи, безпеки та правосуддя за допомогою упровадження спільних дій між державами-членами
Союзу в сфері правоохоронної й судової співпраці, а та-

кож у запобіганні й боротьбі з расизмом і ксенофобією.
Союз намагається досягти цієї мети, борючись із організованою злочинністю, зокрема тероризмом, торгівлею
людьми, злочинами проти дітей, незаконною торгівлею
наркотиками та зброєю, корупцією і шахрайством. Держави-члени ЄС зобов’язані інформувати одна одну задля
координування своєї діяльності в сфері СПСОКС.
Економічні переспективи
Забезпечення розвитку середнього та малого
бізнесу. На етапі економічного зростання набуває особливої значущості здійснення регулюючих заходів,
спрямованих на ліквідацію прихованого безробіття,
проведення політики продуктивної зайнятості. Зусилля органів державної влади, і насамперед Уряду, мають концентруватися на запровадженні дієвих стимулів
створення нових робочих місць, забезпеченні гарантій
зайнятості в процесі приватизації та реструктуризації
підприємств, на підтримці підприємництва й самозайнятості населення, розширенні практики громадських
робіт, підвищенні гнучкості ринку праці [17].
Протягом десятиліть українські підприємства були
фактично „відрізані” від світового ринку. Тому їх вихід
на європейський ринок має велике значення як джерело досвіду та практичних вмінь конкурувати з виробниками інших країн, розробляти та реалізовувати
стратегію виробничо-комерційної діяльності, зорієнтованої на світову кон’юнктуру відповідних ринків. При
цьому слід окремо вказати, що вміння успішно діяти
на міжнародних ринках веде до підвищення рівня задоволення потреб національних споживачів.
Європейська Хартія малих підприємств, схвалена Європейською Радою у Фейрі (19 і 20 червня
2000 р.), зазначає, що становище малих підприємств у
Європейському Союзі можна поліпшити шляхом стимулювання підприємництва, оцінювання наявних заходів
і, за потреби, адаптації цих заходів до інтересів малого
бізнесу, а також врахування розробниками політики
потреб малих підприємств [16]. У цій Хартії державичлени зобов’язалися посилити дух інновації та підприємництва; створити регулятивну, податкову й адміністративну структури, сприятливі для підприємницької
діяльності; забезпечити доступ до ринків на найменш
складних умовах, що відповідають основним цілям
державної політики; полегшити доступ до найкращих
досягнень науки та техніки; постійно спрощувати доступ до фінансів і вдосконалень задля того, щоб ЄС міг
забезпечити найліпше в світі середовище для малого
бізнесу; прислухатися до голосу малого бізнесу; заохочувати високоякісну підтримку малого бізнесу.
Особливо велике значення для української економіки, в разі вступу до ЄС, буде приєднання до Лісабонської стратегії щодо підняття конкурентноздатності.
Якщо в ЄС найкращий індекс конкурентноздатності
має Фінляндія — 1, а найгірший у Греції — 46, то в
Україні цей показник становить 84. У 2000 р. Євро76
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50% від загальної кількості населення, одночасно скоротивши частку людей з доходами, нижчими за прожитковий мінімум [19].
Становлення середнього класу передбачає перехід
до нової моделі споживання, тобто таких стандартів,
які забезпечуватимуть гідний рівень життя і стимулюватимуть розвиток внутрішнього ринку, трудової та
підприємницької активності населення. Це, зокрема,
якісне житло, висока забезпеченість товарами тривалого користування, наявність автомобіля, доступність
якісних медичних та побутових послуг, освіти тощо.
Становлення середнього класу відбуватиметься за
рахунок збільшення стійкого прошарку власників нерухомого майна, земельних ділянок і акцій, прискореного розвитку малого та середнього бізнесу, фермерських господарств, посилення законодавчого захисту інтелектуальної власності і зміцнення на цій основі соціальних позицій та прибутків представників науковотехнічної інтелігенції, діячів культури й освіти, фахівців
середньої ланки управління, фінансистів та менеджерів.
Реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту. Внаслідок пріоритету захисту прав людини на території ЄС діють ефективні механізми надання першочергових соціальних послуг — освіта, охорона здоров’я тощо, а тому приєднання України до ЄС
буде корисним у сфері соціального захисту громадян.
В Україні наразі гостро постали проблеми реформування освіти, охорони здоров’я, вироблення та запровадження механізмів багатоканальності фінансування медичної галузі, забезпечення керованого розвитку платних
медичних послуг та введення державного соціального
медичного страхування, оптимального співвідношення між
наданням медичних послуг і свободою їх вибору. Водночас необхідно забезпечити доступність медичної допомоги для соціально незахищених верств населення за допомогою законодавчого визначення гарантованого рівня безоплатного медичного обслуговування
Недоліки та загрози від вступу України до ЄС
Політичні недоліки
Часткова втрата суверенітету. Хоча ЄС передбачає безліч зручностей для своїх країн-членів (як наприклад вільний перетин кордонів), чимало мешканців
цих країн побачило у ньому небезпеку для власної національної самобутності. Референдуми про вступ до ЄС,
що їх проводили країни перед ратифікацією Маастрихтського договору, яскраве тому підтвердження.
Невизначеність стратегії розвитку ЄС. ЄС складається з мегадержавних блоків, які перебувають у стані
конкуренції та суперництва. Саме між ними проходять
основні лінії можливого розколу ЄС. Між Німеччиною,
Францією і Великою Британією триває прихована боротьба за лідерство. Італія та Іспанія активно претендують на входження до „ліги грандів” Європейського Союзу. Середні й малі країни ЄС прагнуть зміцнення свого статусу. В ЄС досі не вироблено єдиної концепції

пейська Рада визначила Лісабонську стратегію, що
полягає у підвищенні глобальної конкурентоспроможності ЄС через економічне оновлення, відповідно з
якою, до 2010 р. ЄС повинен мати динамічну економіку, здатну до постійного зростання [17].
Для прикладу, уряд Португалії наразі розмірковує, як на фоні фінансових проблем країни не допустити скорочення державних витрат на науку та інновації, бо фінансування науки є стандартом ЄС; уряди
Німеччини та Франції — планують розпродати частину золотого запасу, аби не скоротити темпи науковотехнологічного розвитку і не знизити показники фінансування науки; повноважні органи ЄС приймають
рішення про розвиток Союзу як найбільш конкурентоспроможної економіки — „економіки знань” та закріпляють бюджетний стандарт 3% ВВП — на науку і
технології (в Україні сьогодні — 0,3% ВВП).
Впровадження стандартів ЄС у виробництві.
Серед стратегічних завдань наступного десятиліття —
глибокі якісні перетворення в енергетичному секторі
економіки. Це питання, що належить до найскладніших в економічній політиці, великою мірою визначає
національну безпеку держави. Україна задовольняє свої
потреби в природних енергоресурсах за рахунок власного їх видобутку приблизно на 45%.
Єдиним енергоносієм, якого в Україні потенційно достатньо для повного забезпечення власних потреб, є вугілля. Це важливий чинник гарантування
енергетичної безпеки держави. Завдання полягає в
тому, щоб суттєво змінити баланс споживання енергоносіїв, зменшити і абсолютний обіг, і частку споживання природного газу з одночасним збільшенням цих
показників стосовно вугілля.
Співпраця України з Європейським Союзом необхідна для технологічного оновлення українського
виробництва. Виробничі технології українських
підприємств відстають від тих, що їх використовують
передові європейські країни, Україна не має капіталу,
необхідного для модернізації наявних та створення
нових сучасних підприємств.
Головним завданням стосовно науково-технічної
кооперації України з країнами Західної Європи є
підключення України до робіт, що виконуються в рамках програми науково-технічної інтеграції у галузі високих технологій „ЕВРІКА” і міжнародних науковотехнічних програм ЄС, спрямованих на вирішення
фундаментальних науково-технічних проблем і досягнення на цій основі якісно нового рівня виробничого
потенціалу, участь у створенні і роботі міжнародних
дослідницьких центрів [18].
Соціальні переспективи
Формування середнього класу. Справа великої
політичної, економічної та соціальної ваги — зміцнення позицій середнього класу, питому вагу якого треба
довести в наступному десятиріччі не менш як до 45Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011
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Також, запровадження єдиної валюти — євро —
не дозволить застосовувати такий механізм компенсації своєї неконкурентоспроможності як девальвація
валюти, що буде перешкодою до стимулювання експорту країни.
Зростання іноземних інвестицій у вітчизняну економіку, крім зазначених вище позитивних моментів,
може мати й суттєві недоліки, оскільки власниками
основних засобів виробництва будуть не українські, а
іноземні підприємці.
Входження до ЄС багато в чому залежатиме від
кореляції українського розвитку з європейським. Україна однозначно буде потрібна Європі в якості донора, підпитки європейського благополуччя.
Квотування певних видів товарів. Так, наприклад, до негативних наслідків для Польщі, спричинених вступом її до ЄС, можна віднести квотування в
ЄС на певні види товарів, що спричинило напругу між
Брюсселем та Варшавою стосовно надмірного вилову польськими рибалками риби в Балтійському морі.
Крім того, Єврокомісія змусила уряд Польщі визнати
банкрутство (через неконкурентноспроможність) і продати дві польські судноверфі у Гдині та Щеціні.
Складність переходу на європейський рівень цін.
Після вступу до ЄС Україна у короткостроковій перспективі ризикує стикнутися з ризиками та недоліками,
з якими, стикнулися Польща чи прибалтійські країни,
тобто з проблемою переходу на європейський рівень
цін, який призводить до різкого подорожчання товарів
першої необхідності. Наприклад, після не останнього
розширення Європейського Союзу населення спільноти збільшилося на 20%, а його сумарний ВВП — лише
на 5%. Нові громадяни Євросоюзу порівняно бідні й
різниця в доходах колосальна — житель Люксембургу
за місяць заробляє стільки, скільки латиш за рік. Із часом ситуація змінюватиметься, але на сьогодні розміри
економічної допомоги, які потрібні новим членам, не
можуть не турбувати великі європейські держави.
Для прикладу, після вступу до ЄС в Польщі відразу зросли ціни. Причиною цього стало поєднання двох
подій — зростання з 01 травня ПДВ та зростання цін
на пальне на світових ринках. У крамницях подорожчали харчі, дитячі товари, ліки, будівельні матеріали.
Зросли ціни на кокс, різноманітні послуги, наприклад, за користування кабельним телебаченням [26].
Цілком ймовірно, що подібні проблеми доведеться вирішувати й Україні відразу після занадто форсованого вступу до ЄС.
Соціальні недоліки
Ускладнення візового режиму зі східними сусідами. Вступ України в ЄС та запровадження в ній
Шенгегської зони, разом з відкриттям кордонів в Європу, в той же час принесе перешкоди з пересуванням
громадян України та інших країн СНД, зокрема з Росією, Білорусією, кавказькими країнами.

подальшого розвитку інтеграційного процесу. Це все
створює невизначеність у майбутньому ЄС, місця та ролі
України в ньому, подальших перспектив політичного
становища та стану економіки.
Представники країн-„ветеранів» ЄС поступово
приходять до переконання, що якщо єдине європейське наддержавне утворення потенційно розшириться до
30 членів, то повинна бути вироблена нова форма інтенсивності членства [23]. Такі ідеї стали результатом критичної оцінки результатів останньої хвилі розширення
ЄС, особливо з огляду на самостійну позицію керівництва „непокірної” Польщі.
Погіршення взаємин з країнами СНД. Відомо,
що Україна, як колишня республіка СРСР, протягом
сімдесяти років була інтегрована у спільну радянську
економічну систему та тісно пов’язана з іншими республіками у двосторонніх взаєминах, з якими діють
десятиріччями налагоджені процедури взаємної
торгівлі. Важливим економічним партнером України,
особливо в енергетичній сфері, є Росія, яка в силу
історичних, ідеологічних, геополітичних причин уважає Україну своєю ексклюзивною сферою впливу, у
зв’язку з чим болісно реагує на будь-які дії українського уряду, скеровані у протилежному від Росії напрямку, наприклад, штучне створення газової кризи
після обрання Президентом України В. Ющенка.
Економічні недоліки
Втрата конкурентоспроможності певних галузей. Одним із найістотніших негативних чинників, дія якого
активізується при вступі до ЄС, зокрема з набуттям членства в СОТ, є те, що окремі вітчизняні виробники можуть виявитися не готовими до жорсткої міжнародної
конкуренції. Україна має сьогодні невисокий, за міжнародними критеріями, потенціал конкурентоспроможності.
Окрім того, враховуючи, що процес вступу до
COT пов’язаний із зниженням тарифів на окремі групи товарів, то й Україна змушена буде піти на певні
поступки шляхом зниження діючих ставок ввізного
мита на чутливі товари, зокрема продукцію сільського господарства і харчової промисловості, продукцію металургії та хімії, ряд товарів машинобудівної промисловості тощо. Це може призвести до певного зростання імпорту цих товарів і відповідного тиску на
вітчизняних товаровиробників.
Наприклад, сусідня Польща, готуючись до вступу в ЄС, відмінила субвенції для більшості
підприємств, що призвело до ліквідації сотень тисяч
робочих місць, і станом на кінець 2006 р. рівень безробіття в ній перевищив 18% [25].
Окрім того, високі соціальні гарантії, які Україна
змушена буде надавати в умовах економічного відставання від більш розвинутих країн ЄС, неминуче позбавлять українську економіку переваг щодо дешевої
робочої сили, що може загальмувати розвиток вітчизняного підприємництва.
78

Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

Н. В. Осадча
слідком прагнення України до цивілізованої правової
держави та розбудови демократичного суспільства,
обумовлений сучасними реаліями та вимогами об’єктивних суспільно-економічних і політичних законів
розвитку. У сучасному глобалізованому суспільстві,
найбільші переваги отримують саме ті країни, які об’єднують свої зусилля заради досягнення спільних інтересів та високих показників розвитку.
Інтеграція до Європейського Союзу є шансом
для України остаточно перетворитися на стабільну державу, яка володіє незаперечними перспективами на
майбутнє.
У результаті вступу до ЄС найбільше переваг Україна може отримати в політичній та економічній сферах у зв’язку з її залученням до співтовариства, яке
активно та успішно акумулює досвід та зусилля своїх
членів задля досягнення надійної колективної міжнародної безпеки, ефективно використовує ресурси та
потенціал країн в економічній і фінансовій сферах, в
ЄС створені „тепличні” умови для всебічного розвитку підприємництва, чим заохочується свобода діяльності та пошук новітніх прогресивних форм господарювання. Економічний простір Євросоюзу захищений
від проникнення демпінгових товарів, що стимулює
зростання експортної складової торгового обороту.
Проте з іншого боку, в ЄС наявні внутрішні суперечності і за стратегічно важливими питаннями,
практично відсутня чітка єдина загально-європейська
ідея та конкретно визначена концепція подальшого розвитку ЄС, що призводить до невизначеності у його
подальшій долі та місця і статусу країн-членів.
Політика євроінтеграції не може бути мотивацією
внутрішніх українських перетворень. Прийняття окремих європейських цінностей необхідне не для того, щоб
потрапити до ЄС, а для того, щоб зробити нашу економіку більш продуктивною, технологію державного управління — більш ефективною, людську особистість
— більш захищеною від різного роду загроз, а кінцевим результатом — політично, матеріально та морально забезпеченими потребами населення України.
Розширення ЄС ставить перед Україною великі
завдання. Одне з них — прискорення конституційної
реформи, економічних перетворень в цілому та реструктуризації виробництва зокрема, адже можливість
скористатися перевагами вступу в ЄС багато в чому
визначається рівнем демократизації політичної системи та динамікою розвитку української економіки, її
здатністю швидко адаптуватися до змін на міжнародних ринках. Крім того, необхідно досягати зміцнення внутрішньої конкурентоспроможності національної економіки з орієнтацією на поступове досягнення
європейських соціально-економічних параметрів розвитку та створення зони вільної торгівлі Україна —
ЄС на основі асиметричного відкриття ринків на користь України.

Загрози від вступу України до ЄС.
Політичні загрози
Небезпека втягнення України в конфлікт.
Вступ України до ЄС може спровокувати поширення
на її територію конфлікту між Західною цивілізацією.
Економічні загрози
Можливе переміщення до України шкідливих
виробництв. За переконанням багатьох аналітиків та
експертів, ЄС, в обмін на фінансову та економічну
допомогу Україні, наполягатиме на переміщенні до
України ряду шкідливих підприємств, використання
України для утилізації екологічно небезпечних та радіоактивних відходів.
Соціальні загрози
Поглиблення демографічного спаду. Вступивши
до Європейського Союзу, Україна ризикує поглибити
й без того тенденційну демографічну кризу.
У країнах-членах ЄС нараховується більше людей похилого віку, ніж дітей, повідомляє європейське
статистичне агентство Eurostat. Згідно опублікованих
ним даних станом на 01 січня 2007 р., у складі населення ЄС частка дітей молодше 14 років складає лише
16,2 %, а людей похилого віку віком 65 років та старше — 16,6 % [27].
За останні 25 років загальна чисельність молодих людей у країнах ЄС скоротилась на 23 млн. (21%,
з яких на 10% лише за останнє десятиліття).
Проблема незаконної міграції та відтоку кадрів.
Вступивши до ЄС у короткостроковій перспективі,
Україна може відчути весь негативізм незаконної
міграції та катастрофічного відтоку кадрів, як це відбувається зараз в сусідній Польщі. Протягом весняних
місяців 2006 р. з Польщі лише лікарів виїхало працювати за кордон кілька тисяч.
Якщо в найближчому майбутньому не вдасться
підвищити рівень життя у нових країнах-учасниках ЄС
(Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччини тощо) до рівня
розвинутих країн Європи, то багато жителів нових
країн можуть переселитися до Західної Європи. Разом з тим можуть посилитися існуючі проблеми на
ринку робочої сили в західноєвропейських країнах.
За переконаннями деяких експертів, якби вступ
України в ЄС відбувся найближчим часом, це призвело би до збільшення (приблизно до 37%, порівняно з 2005 р.) кількості нелегальних мігрантів в Україні, погіршення криміногенної ситуації у регіонах з
великою концентрацією нелегальних мігрантів, а також до збільшення бюджетних витрат на утримання та
екстрадицію нелегальних мігрантів [29].
Дослідивши на основі SWOT-аналізу характер
взаємозв’язків України та Європейського Союзу, перспективи євроінтеграції та потенційні переваги і недоліки, які зазначені вище, та структуризовані в матриці
SWOT-аналіза можна зробити наступні висновки.
Вступ до Європейського Союзу є логічним наЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011
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Отже, до основних перспектив вступу України
до ЄС можна віднести: встановлення стабільної політичної системи; сприйняття України як важливого
суб’єкта політичних відносин; збезпечення розвитку
малого та середнього бізнесу; упровадження стандартів ЄС у виробництві; формування середнього класу; реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.
До існуючих переваг можна віднести: європейську колективну безпеку; макроекономічну
стабільність; додаткові інвестиції в українську економіку; надання субсидій деградуючому сільському господарству;отримання позитивного сальдо
торгівельного балансу; спільні митні тарифи;
кількісні обмеження імпорту; антидемпінгову політику; протекціонізм і контроль експорту; ефективний захист прав людини в інституціях ЄС; відкриття
кордонів для вільного пересування населення; забезпечення високого рівня життя населення.
До слабкостей, які можуть мати місце післу вступу можна віднести: часткову втрату суверенітету; невизначеність стратегії розвитку ЄС; погіршення взаємин із країнами СНД; втрата конкурентоспроможності
певних галузей; складність переходу на європейський
рівень цін; квотування певних видів товарів; ускладнення візового режиму зі східними сусідами.
До загроз: небезпеку втягнення України в
конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським
світом; можливе переміщення до України шкідливих
виробництв; використання України як сировинного
придатку; використання українців як дешевої робочої
сили; поглиблення демографічного спаду; незаконна
міграція та відплив кадрів.
Підводячи підсумок, зазначаємо, що при вступі
до ЄС Україна отримає ряд значних переваг, але щоб
уникнути існуючих загроз треба поступово впроваджувати стратегічні напрями розвитку ЄС в українську економіку та розробити програму дій щодо безболісної інтеграції України, із урахуванням існуючих загроз та досвіду країн, які нещодавно вступили до ЄС.

Що стосується внутрішніх перетворень, то Україна має здійснити низку невідкладних фундаментальних системних трансформацій, в основі яких була б
покладена українська національна ідея, а саме:
1) в економічній сфері:
— реалізувати стратегію випереджувального розвитку, що має забезпечити щорічні темпи зростання
ВВП в Україні на рівні не нижче 6-7 % (у 1,5-2 рази
вищі, ніж загалом у країнах ЄС), істотне подолання
на цій основі розриву в обсягах ВВП на одну особу
між Україною та державами-членами ЄС;
— опанувати інноваційну модель структурної
перебудови та зростання, реалізація якої має забезпечити суттєве підвищення конкурентоспроможності
української економіки, утвердження України як високотехнологічної держави;
— створити оптимальну й самодостатню, з погляду національних інтересів, структуру економіки України, здатну стабільно функціонувати у випадку
появи регресивних явищ в розвитку ЄС;
— зберегти високотехнологічні перспективи галузей військово-промислового комплексу, передусім
космічної галузі;
2) в соціальній сфері:
— забезпечити цілеспрямовані передумови для
скорочення розриву в рівні та якості життєвих стандартів з країнами ЄС, утвердження середнього класу
— основи політичної стабільності та демократизації
суспільства:
— сформувати надійний для національної безпеки правовий кодекс у сфері міграції та набуття громадянства України;
— у контексті розвитку освіти та науки в Україні
забезпечити диференційований підхід до сприйняття
основних позицій Болонської системи освіти, уникаючи приватизації освітнього процесу та зниження його
творчого потенціалу;
— активізувати роботу у вирішенні демографічної
проблеми, щоб приєднання до ЄС не спричинило резонансний землетрус, який зруйнує українську націю;
— створити та реалізовувати дієву програму розвитку здорової та повноцінної сім’ї;
3) в політичній сфері:
— активно брати участь у формуванні стратегії
подальшого розвитку ЄС, не з позиції молодшого брата, а в статусі рівноправного партнера, наполегливо
використовуючи і демократично-ліберальні, і імперативно-зобов’язувальні принципи, з метою захисту національних та загальноєвропейських інтересів;
— вивчати можливість проведення узгодженої
з РФ митної політики, як важливої умови формування зони вільної торгівлі між двома країнами, набуття
Україною асоційованого членства в ЕврАзЕС у межах, що дозволяють продовжувати євроінтеграційний курс [2].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА1
В настоящее время межрегиональное приграничное
сотрудничество стало важной составляющей международных связей российских регионов. Действительно, на
границе Российской Федерации (то есть в ее приграничных районах) пересекается значительное количество жизненно важных проблем: внешнеполитических, экономических, научных, образовательных, культурных и др. Таким образом, можно отметить важность таких исторически
сложившихся взаимодействий и в дальнейшем стоит укреплять и расширять уже сложившиеся контакты, используя современные механизмы и принципы взаимодействия.
В Европейском союзе развитие межрегионального приграничного сотрудничества помогает достижению гармоничного территориального развития, которое оказывает влияние также на различные темпы
экономического развития стран и территорий, различия в доходах и демографические особенности[1].
Изучение процесса управления социально-экономическими проектами и программами межрегионального сотрудничества в условиях приграничного региона затруднено определенными ситуациями, которые
нередко носят комплексный характер и поэтому требуют разработки специальных методик изучения [2].
При анализе приграничных связей важным вопросом является разработка методики оценки состояния реализуемых проектов и программ межрегионального развития. Здесь, в первую очередь, речь идет об
оценке эффективности социально-экономических проектов и программ межрегионального сотрудничества.
Это крайне важно для эффективного развития многих
регионов России, таких, как Мурманская область, Республика Карелия, Приморский край, Курская область
и др. Большое значение это имеет и для Белгородской

области, граничащей с тремя областями Украины: Харьковской, Сумской и Луганской областями.
Ш. Радвилавичюс и Н. Межевич отмечают, что
при оценке приграничного сотрудничества важно помнить, что оценка может рассматривать различные
направления сотрудничества:
— общая оценка влияния приграничного сотрудничества на социально-экономическое развитие приграничной территории;
— оценка программ двустороннего сотрудничества (например, программ ЕИСП);
— оценка конкретных проектов [3].
Стоит отметить, что в данном случае оценка —
это систематизированное исследование ситуации реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества или ее результатов. Существует несколько видов оценки: базовая оценка,
оценка процесса и оценка влияния. На наш взгляд,
государственная система оценки должна включать все
виды оценки. Процесс обобщения и систематизации
имеющихся точек зрения относительно требований к
построению эффективной методики оценки состояния
реализации межрегиональных программ социальноэкономического сотрудничества должен основываться на учете следующих принципов.
Принцип научной обоснованности. Этот принцип
предусматривает разработку и совершенствование системы оценки реализации межрегиональных программ
социально-экономического сотрудничества с учетом
достижений современной теории, апробации новых
инструментов оценки полученных данных, использования возможностей современных информационных
технологий.

Статья подготовлена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы».
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Принцип объективности. Его суть заключается в
необходимости отражения в формируемой информационной базе государственной системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества реальных условий функционирования хозяйственной системы региона и факторов,
определяющих ее состояние и перспективы развития.
Принцип реалистичности. Он требует, чтобы система показателей, используемых для оценки состояния, динамики и результатов функционирования
социально-экономической системы приграничных
регионов, могла бы быть снабжена необходимой информацией.
Принцип репрезентативности и адекватности информационного обеспечения. Следование этому принципу призвано обеспечить «настройку» системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества на сбор статистически значимых данных, позволяющих адекватно оценить изучаемые условия реализации программ, анализируемые процессы и результаты.
Принцип целенаправленности. Предусматривает
ориентацию системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества на развитие информационно-аналитической
поддержки процесса принятия управленческих решений, связанных с улучшением условий и развитием
социально-экономической системы межрегионального
приграничного сотрудничества.
Принцип синергичности. Предусматривает отлаженность взаимодействия элементов внутри методики оценки реализации межрегиональных программ
социально-экономического сотрудничества с внешней
средой.
Принцип организационного единства процессов
системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества и
управления социально-экономическим развитием региона. В его содержательной интерпретации важно
отметить, что постановка задач системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества должна основываться на
определении целей и направлений развития приграничных регионов, разработке стратегий управления.
Принцип институционализации правового и организационного обеспечения системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества. Его реализация предполагает наделение конкретного подразделения администрации приграничных регионов полномочиями на организацию системы оценки реализации межрегиональных программ и проектов социально-экономического сотрудничества, анализ его результатов и их довеЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

дение до органов, уполномоченных принимать управленческие решения, связанные с планированием и
регулированием функционирования социально-экономической системы региона.
Принцип проблемной организации системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества. В соответствие с
ним программа наблюдения (исследования, анализа)
должна быть ориентирована на решение определенной
проблемы, для чего необходимо сформировать «ограниченную», но достаточную информационную базу.
Принцип системности и комплексности. Предполагает учет действия условий и факторов разной природы (экономической, социальной, организационноправовой, институциональной и др.), выявление их
взаимосвязей, а соответственно, привлечение и анализ различных видов информации. Важное значение
имеет отражение применяемой системой показателей
ключевых параметров «входа» и «выхода» социально-экономической системы приграничных регионов.
Принцип универсальности. Позволяет использовать систему оценки реализации межрегиональных
программ социально-экономического сотрудничества
функционировать применительно к различным территориям и в условиях меняющихся социально-экономических характеристик.
Принцип сочетания непрерывности и периодичности. Он предусматривает постоянное и регулярное
наблюдение за межрегиональным развитием и его результатами, а также расчет и анализ показателей через
определенные промежутки времени.
Принцип оперативности. Отражает необходимость своевременного сбора и предоставления информации, а также принятия на ее основе решений, способных улучшить в реальном масштабе времени условия функционирования объекта управления.
Принцип достоверности. Относится как к исходной информации, так и к результатам проведения системы оценки реализации межрегиональных программ
и проектов социально-экономического сотрудничества. Его реализация призвана обеспечить доверие
субъектов межрегионального приграничного сотрудничества к системе оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества, к источникам информации, методам ее получения, обработки и анализа.
Принцип иерархичности. Заключается, во-первых, в том, что информация, полученная с нижних
уровней управления должна соответствовать информации, сведенной на верхних уровнях, во-вторых,
информация любого уровня управления должна соответствовать содержанию ставящихся и решаемых
управленческих задач. Иными словами, предполага83
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ется обеспечить взаимосвязанность информации по
системе показателей и по организационной вертикали
(по уровням управления).
Принцип сопоставимости показателей во времени и пространстве. Соблюдение этого требования необходимо, чтобы отслеживать динамику исследуемого процесса в разных регионах страны, а также выявлять тенденции его развития.
Принцип рациональности. Характеризует рациональное сочетание прогнозно-аналитической ценности информации и затрат на ее получение, косвенно
влияет на сбалансированность показателей.
Принцип нормативности. Предполагает наличие
нормативов (допустимых значений) по ключевым показателям, используемым в системе оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества.
Принцип альтернативности. Следование этому принципу означает использование разных источников сбора
информации, а также методов ее анализа и оценки.
Принцип адаптации. Он предусматривает приспособление системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества (ее масштабов, состава оцениваемых характеристик, используемых показателей, инструментов анализа и др.) к возможностям ее организаторов и требованиям пользователей, меняющимся задачам,
внутренним и внешним условиям его проведения. По
мере изменения условий необходимо изменение масштаба государственной системы оценки реализации
межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества, показателей оценки, методики
формирования исходных данных.
Принцип открытости и прозрачности. Предполагает транспарентность информации, отражающей состояние и динамику развития хозяйственной системы приграничных регионов, а также доступность результатов системы оценки реализации межрегиональных программ и проектов социально-экономического сотрудничества заинтересованным группам их потребителей.
Принцип эргономичности. Предполагает обеспечение максимальных удобств для проведения системы оценки реализации межрегиональных программ
социально-экономического сотрудничества: современная компьютерная техника, оптимальный режим проведения мониторинговых исследований.
Принцип развития. Его суть — в необходимости
совершенствования системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического
сотрудничества (используемого методического инструментария, технического оснащения, состава индикаторов с целью обеспечения синхронизации с пере-

менами в объекте исследования и условиях его функционирования и др.). Важно отметить, что изменения
не должны усложнять систему оценки реализации
межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества и ключевые показатели, а результаты и направления должны быть доступны и понятны
пользователям информации на различных уровнях.
Важна инновационная составляющая этого принципа,
проявляющаяся в обеспечении систематического поиска альтернативных информационных источников,
организационных схем движения информации и др.
Совокупность вышеприведенных принципов образует сложную систему логически связанных и взаимодополняющих элементов, в которых представлены
различные аспекты разработки методики оценки состояния проектов межрегионального приграничного сотрудничества, чем в определенной мере объясняется
весьма большое количество рассмотренных принципов.
Применительно к хозяйственным системам приграничных регионов методика оценки состояния реализации
межрегиональных программ и проектов социально-экономического сотрудничества имеет активный характер,
поскольку ориентирована на создание информационной основы управления их развитием.
Активная роль разрабатываемой методики оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества связана с тем, что
на каждом этапе развития разных систем (экологических, социальных, экономических) существуют не
только положительные, но и отрицательные тенденции,
факторы внешнего воздействия, которые только выявить и классифицировать, как правило, бывает недостаточно. В процессе проведения системы оценки реализации межрегиональных программ сотрудничества
появляется возможность на основе обобщения информации выработать адекватное представление о состоянии, векторах и динамике развития объекта, его детерминантах и уже на этой основе разработать управленческие решения, реализация которых позволит ограничить или полностью предотвратить отрицательное
воздействие, а также помогут усилить действие благоприятных факторов и условий.
Методику оценки состояния реализации межрегиональных программ и проектов социально-экономического сотрудничества необходимо рассматривать как
систему, функционирование которой включает ряд этапов. К ним следует отнести: процесс непрерывного
наблюдения, исследование явлений и событий, формирование информационной базы управления, контроль
за ходом и характером изменений объекта, оценку отклонений на основе системы критериев (эталонов).
Естественно, оценка состояния реализуемых проектов и программ межрегионального развития в ус84
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ловиях приграничного региона будет обусловлена дифференциацией социально-экономического состояния
приграничных регионов, что предполагает при формировании предлагаемой системы показателей
оценки введение как относительных, так и абсолютных показателей. Таким образом, вводимая методика
оценки состояния реализуемых проектов и программ
межрегионального развития в условиях приграничья
должна учитывать следующие условия:
— доступность получения необходимой статистической информации;
— простота расчетов;
— возможность построения рейтинговых оценок;
— возможность сравнительных оценок.
Сама методика оценки состояния реализуемых
проектов и программ межрегионального развития в
процессе ее использования должна основываться на
следующих критериях:
— учет социально-экономической и экологической направленности;
— репрезентативность и охват целевой аудитории;
— результативность, включая контроль и корректировку.
Основным критерием, на наш взгляд, является
критерий результативности, который может быть оценен по следующим параметрам:
— результат в форме социального эффекта от
внедрения проекта или программы межрегионального сотрудничества, который позволяет оценить последствия;
— результат в форме товаров (услуг), созданных в процессе реализации проекта или программы
межрегионального сотрудничества;
— результат в форме информированности населения приграничных территорий;
— результат в краткосрочной и долгосрочной
перспективе;
— результат в форме взаимодействия участников приграничного сотрудничества.
Стоит отметить, что методика разработана в рамках действующего федерального и регионального законодательства, нормативной и методической базы с
учетом лучшей практики и подходов в зарубежных
странах.
Под оценкой состояния реализуемых проектов и
программ межрегионального развития понимается
совокупность методов, инструментов и процедур, разработанных и реализуемых для вынесения суждения
о качестве и результатах его деятельности.
Главной целью системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического
сотрудничества является обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления неЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

обходимой и достоверной информацией, адекватно
отражающей наиболее значимые параметры социально-экономической системы Еврорегиона, а также эффективности реализации межрегиональных программ.
Такая информация является основой для принятия
решений, обеспечивающих реализацию всего комплекса функций управления (прогнозирование, планирование, организация, контроль).
Задачами оценки состояния реализуемых проектов и программ межрегионального развития являются:
— предоставление объективной и полной информации о факторах (причинах) неэффективной деятельности в целях принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности, улучшения использования ресурсов и других необходимых организационных изменений;
— предоставление общественности, вышестоящему органу исполнительной власти и законодательному
органу субъекта Российской Федерации, а также при
необходимости государственным органам Российской
Федерации возможности получения объективной и полной информации о степени эффективности и результативности деятельности основных участников реализуемого социально-экономического проекта или программы межрегионального сотрудничества;
— предоставление субъектам управленческой, а
также при необходимости государственным органам
и муниципальным органам возможности сравнения
процессов межрегионального сотрудничества в различных субъектах РФ.
Объектом оценки являются реализуемые проекты и программы межрегионального развития в приграничном регионе. Оценке, как правило, подлежат
значимые проекты и программы межрегионального
развития, влияющие на социально-экономическое развитие приграничного региона.
Оценка состояния реализуемых проектов и программ межрегионального развития производится,
прежде всего, в интересах населения, ассоциаций
граждан и других институтов гражданского общества,
органов государственного и муниципального управления, а также хозяйствующих субъектов.
Субъектом оценки состояния реализуемых проектов и программ межрегионального развития является координационный орган, уполномоченный на
проведение оценки решением Совета Еврорегиона, или
другой межрегиональный орган, осуществляющий
управление или координацию работы.
Уполномоченным органом может являться:
— специально созданная комиссия администрацией субъекта Российской Федерации или при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации;
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— орган по управлению государственной службой или иной орган, ответственный за реализацию административной реформы на региональном уровне;
— орган местного самоуправления.
При необходимости к проведению оценки могут
привлекаться уполномоченные органы, а также независимые эксперты и консультанты на условиях, определяемых межрегиональным органом, осуществляющим управление или координацию работы.
Оценка состояния реализуемых проектов и программ межрегионального развития выступает, как
правило, в следующих типах:
— оперативная оценка;
— стратегическая оценка;
— расширенная оценка.
Оперативная оценка состояния реализуемых проектов и программ межрегионального развития является
необходимым элементом системы государственного
управления на региональном уровне, и ее нужно проводить по запланированным промежуточным контрольным
точкам проекта (программы) с учетом специфики организации государственного управления и бюджетного
процесса в данном субъекте Российской Федерации.
Стратегическая оценка состояния реализуемых
проектов и программ межрегионального развития является неотъемлемой частью перспективного развития межрегионального приграничного сотрудничества.
Расширенная оценка состояния реализуемых
проектов и программ межрегионального развития
проводится в случаях внедрения новых моделей или
инструментов межрегионального приграничного сотрудничества.
Оценка состояния реализуемых проектов и программ межрегионального развития также может выступать в следующих видах:
— прогнозная, то есть на стадии планирования
реализуемых проектов и программ межрегионального развития (Ex-anteevaluation);
— промежуточная, то есть на конкретных стадиях реализации проектов и программ межрегионального развития (Intermediate);
— заключительная, то есть на стадии подведения
итогов состояния реализуемых проектов и программ
межрегионального развития (Ex-post evaluation).
Все выше рассмотренное позволяет сформулировать следующие задачи для системы оценки реализации межрегиональных программ социально-экономического сотрудничества:
— оценка интенсивности межрегионального приграничного сотрудничества;
— оценка уровня социально-экономической интеграции приграничных регионов;
— оценка инфраструктурных возможностей для

реализации инвестиционных проектов в регионах и
муниципальных образованиях;
— выявление формальных и неформальных барьеров при реализации социально-экономических проектов и программ межрегионального сотрудничества;
— оценка деятельности региональных органов
власти, общественности и бизнеса при инициации социально-экономических проектов и программ межрегионального сотрудничества;
— оценка состояния трудового, демографического и миграционного (эммиграционного) балансов
приграничных территорий;
— оценка экологического состояния и устойчивого развития территории;
— оценка информационной интеграции приграничных регионов.
Решение этих задач требует формирования системы количественных и качественных показателей, имеющих как абсолютное, так и относительное значение, что
дает возможность определить как эффективность реализации социально-экономических проектов и программ
межрегионального сотрудничества в условиях приграничного региона, так и проводить сравнительный анализ
деятельности тех или иных приграничных регионов.
Принципиальное значение при разработке системы показателей имеет формулирование показателей
экономичности, эффективности и результативности
социально-экономических проектов и программ межрегионального сотрудничества в условиях приграничного региона.
Показатели экономичности позволяют оценить
достижение целей или решение задач по экономии
бюджетов проектов и программ межрегионального
сотрудничества. Показатели эффективности позволяют оценить соотношение полученных результатов с
затраченными средствами и силами. Показатели результативности дают возможность оценить степень
достижения цели, ради которой были реализованы
социально-экономические проекты или программы
межрегионального сотрудничества.
Значения плановых показателей следует определять на основе анализа:
— микроэкономических и макроэкономических
показателей региона;
— возможностей и резервов достижения тактически и стратегических целей и задач приграничных
регионов;
— возможностей достижения значений аналогичных показателей в среднем по Российской Федерации и/или федерального округа;
— возможностей достижения лучших значений
аналогичных показателей в Российской Федерации и/
или федерального округа.
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Таблица 1
Группы показателей оценки состояния реализуемых проектов и программ межрегионального развития
Группа
Группа 1

Наименование
Экономическое и
социальное
развитие

Группа 2

Уровень
коопераци и

Группа 3

Инфраструктура
границы

Группа 4

Вовлеченность
населения

Показатели
— региональные показатели экономического развития (ВВП на душу
населения, ВРП, доходы, экономические инициативы);
— региональные показатели торговли (обмена и продажи товаров, спроса
и предложения на рынке товаров и услуг);
— показатели социального развития (занятость, показатели уровня и
качества жизни).
— готовность местных партнеров к межрегиональному пригран ичному
сотрудничеству (обзор показателей);
— экологические показатели (загрязнен ие и качества природных
ресурсов);
— борьба с трансграничной преступностью (уровень контрабанды,
фальс ификация, приграничная статистика).
— статистические показатели, касающиеся межрегионального транзита
(легкость прохождения там оженных процедур, время ожидани я,
статистика фитосан итарных процедур);
— уровень интеграции в области управления при граничными процессами
(уровень развития совместных процедур, успешность общих операци й).
— возможности сотрудничества для населения (статистические
показатели об удельном весе населения, участвующего в проектах и
программах);
— участие общественных организаций в сотрудничестве.

Для оценки состояния реализуемых проектов и
программ межрегионального развития могут использоваться такие показатели, как охват населения, удовлетворенность целевой группы, ресурсообеспеченность, доступность к процессам инициации. Стоит также отметить, что показатели, полученные по результатам социологических исследований, и показатели,
связанные с экономическим развитием региона, должны взаимодополнять друг друга.
При проведении оценки состояния реализуемых
проектов и программ межрегионального развития
используются следующие аналитические процедуры.
Сравнительный анализ абсолютных и относительных
значений статистических показателей, анализ планируемых и фактических результатов (процент отклонения, причины отклонения). При оценке результатов
деятельности государственного органа аналитические
процедуры не сводятся только к измерению отклонений фактических значений показателей от плановых,
а предусматривают выявление (идентификацию) причин этих отклонений, что в дальнейшем должно быть
учтено и скорректировано с проектом (программой)
межрегионального приграничного сотрудничества.
Анализ результативности проектов и программ межрегионального развития должен осуществляться при
помощи социологических инструментов (метод экспертного опроса, анкетирование населения и т.д.).
Таким образом, система показателей оценки соЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

стояния реализуемых проектов и программ межрегионального развития может быть разделена на следующие группы (таблица 1).
В предлагаемый перечень показателей могут
включаться также показатели, отражающие необходимость решения специфических задач, актуальных
именно для данного проекта и программ, обусловленных совокупностью конкретных причин и факторов
природно-климатического, экологического, социально-экономического и иного характера. По итогам проведенной оценки принимаются управленческие решения, а государственные и муниципальные органы оказывают регулирующие воздействия. Таким образом,
разработка методики оценки состояния проектов и
программ межрегионального приграничного сотрудничества дает региональным органам власти реальную возможность не только оценить существующий
уровень и состояние межрегионального приграничного сотрудничества, но и важный реальный инструмент для дальнейшего развития территории и формирования единого пространства по решению жизненно
важных проблем.
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ОЦІНКА ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЗА ДАНИМИ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постанова проблеми. Рівень економічного управління безпосередньо на підприємствах не відповідає сучасним ринковим умовам з оперативності й обґрунтованості прийнятих рішень. Упродовж останніх двох десятиліть підприємства багатьох галузей української економіки стикаються зі зростаючим рівнем конкуренції з боку
країн, що розвиваються, і в першу чергу, — Китаю. Зважаючи на об’єктивно вищу за багатьма параметрами
конкурентоспроможність китайської продукції, єдиним
шляхом до перемоги у конкурентній боротьбі і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках, вбачається застосування продуктових і технологічних інновацій. У свою
чергу, засвоєння інновацій передбачає необхідність
внутрішніх змін, і чим інноваційнішим є підприємство,
тим більшої гнучкості для забезпечення можливості постійної внутрішньої перебудови воно потребує.
З іншого боку, гнучкість підприємства не може і
не має бути абсолютною — підприємство потребує
додержання спеціалізації, забезпечення певної стабільності для запобігання руйнації. Отже, важливим стає
знаходження й забезпечення підприємством оптимального рівня гнучкості.
Аналіз останніх джерел. Б. М. Жуков [1] уважає, що гнучкість підприємства є функцією чотирьох
факторів: сукупності всіх факторів виробництва, необхідних для випуску кінцевого продукту в грошовому вираженні; втрат (втрачених можливостей підприємства); величини кінцевого продукту; величини доданої вартості, отриманої за рахунок використання інноваційних інструментів.
Л. А. Мачкур [2] застосовує більш комплексний
підхід, пропонуючи розраховувати інтегральний показ-

ник гнучкості діяльності підприємства на основі трьох
груп часткових показників: внутрішньої гнучкості, зовнішньої оборонної гнучкості та зовнішньої наступальної
гнучкості. Запропонований вченою набір показників для
визначення інтегрального індексу гнучкості підприємства
переважно містить показники, що характеризують
гнучкість (альтернативність) окремих функціональних
сфер діяльності підприємства (маркетинг, постачання,
виробництво, інноваційна діяльність, фінансовий менеджмент, управління інформаційними ресурсами) (табл. 1).
Згідно з концепцією стратегічного управління
підприємством, що являє собою закономірний результат розвитку західної економічної думки, виживання й
успіх підприємства можуть бути забезпечені лише за
умови його гнучкого пристосування до умов зовнішнього середовища, що стрімко змінюються. Отже, проблема управління гнучкістю підприємства в західній
економічній літературі частіше розглядається в контексті
та як складова проблем стратегічного управління [3].
У той же час, існують роботи, окремо присвячені дослідженню проблеми управління гнучкістю підприємства.
Метою статті є розрахунок індексів гнучкості
бізнес-процесів і підприємства в цілому, визначення
значущості окремих груп факторів мінливості зовнішнього середовища за результатами опитування експертів
Публічного акціонерного товариства „Харківський завод „Гідропривід”, проведення ранжування бізнес-процесів підприємства за різницею між індексом мінливості середовища і рівнем гнучкості процесу.
Виклад основного матеріалу. Розрахунок
індексів гнучкості бізнес-процесів і підприємства в
цілому наведено в табл. 2.
Таблиця 1
Значущість окремих груп факторів мінливості зовнішнього середовища за результатами опитування експертів
Експерти
Групи факторів
1

2

3

4

5

Середнє
значення

Зовнішнє середовище непрямого
впливу
Зовнішнє середовище прямого
впливу

0,595

0,333

0,701

0,46

0,55

0,5278

0,276

0,333

0,097

0,221

0,21

0,2274

Внутрішнє середовище
підприємства

0,128

0,333

0,202

0,319

0,24

0,2444
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Таблиця 3

Розрахунок заробітної платні і негрошове
стимулювання персоналу
Розрахунок собівартості виробів і визначення ціни
Контроль якості продукції
Інформаційне забезпечення (АСУ, ВЦ,
забезпечення інформаційної безпеки)
Технологічна підготовка виробництва продукції
Виробництво продукції
Конструкторська підготовка виробництва продукції
Маркети нгове планування
Оцінка і атестація персоналу
Організаційне проектування
Випробування і доробка нової продукції
Ремонт і технічне обслуговування устаткування
Пошук клієнтів
Адміністрування діяльності підприємства
Розробка стратегії діяльності підприємства,
ухвалення інвестицій ни х рішень
Проектування нової продукції

Індекс мінливості зовнішнього середовища для
виду промислової діяльності складає 0,715. Опитування п’яти експертів підприємства, компетентність яких
директор оцінив як рівним чином високу, і обробка його
результатів надали наступні результати щодо значущості
окремих груп факторів середовища підприємства.
Коефіцієнт конкордації склав 0,754, що свідчить про
погодженість думок експертів. У табл. 3 розраховано

Різниця між
рівнем мінливості
середовища і
рівнем гнучкості
процесу

Інструментальне обслуговування виробництва

Рівень мінливості
середовища

Планування
Сервісне обслуговування реалізованих виробів
Планування технічної підготовки виробництва
нової продукції
Оперативне планування і управління виробництвом
продукції
Внутрішньозаводське переміщення вантажів
Фінансове планування
Обробка замовлень споживачів, виставляння
рахунків клієнтам, висновок договорів
Фінансовий контроль

Мінливість
внутрішнього
середовища
бізнес-процесу

Бізнес-процес

Інтегральний
показн ик
гнучкості бізнеспроцесу

Ранжування бізнес-процесів підприємства за різницею
між індексом мінливості середовища і рівнем гнучкості процесу

0,011
0,000

0,619
0,210

0,691
0,592

0,681
0,592

0,000

0,179

0,584

0,584

0,000
0,000
0,046

0,179
0,179
0,324

0,584
0,584
0,620

0,584
0,584
0,573

0,063
0,139

0,386
0,619

0,635
0,691

0,572
0,552

0,047

0,179

0,584

0,537

0,092
0,194
0,141

0,324
0,619
0,236

0,620
0,691
0,598

0,527
0,497
0,457

0,138
0,132
0,462
0,535
0,591
0,554
0,587
0,556
0,594
0,611
0,641

0,206
0,179
0,179
0,179
0,359
0,206
0,316
0,179
0,179
0,206
0,316

0,591
0,584
0,584
0,584
0,628
0,591
0,617
0,584
0,584
0,591
0,617

0,453
0,452
0,122
0,049
0,038
0,036
0,031
0,028
-0,010
-0,020
-0,024

0,695
0,741

0,316
0,179

0,617
0,584

-0,078
-0,157

індекс мінливості середовища для кожного окремого
бізнес-процесу підприємства за формулою (1), а бізнеспроцеси проранжовано за даною величиною.
Висновки дослідження й перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку. Отже, проведене ранжування бізнес-процесів підприємства за
різницею між індексом мінливості середовища і рівнем
гнучкості процесу дозволить визначити бізнес-проце92
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си, які, перш за все, потребують підвищення рівня гнучкості. Для таких бізнес-процесів доцільно дослідити
фактори, які зумовили недостатній рівень гнучкості, з
метою подальшої розробки заходів з цілеспрямованого впливу на такі фактори. Аналіз свідчить, що такі
фактори є різними для різних бізнес-процесів, але
найбільш критичними фаторами є:
— тривалість переналагодження процесу; наявність альтернативних технологій (методик, процедур)
реалізації процесу;
— ступінь слідування методиці; гнучкість плану;
вимоги щодо інформації, яка передається бізнес-процесами — постачальниками;
— ступінь закріплення завдань (функцій) між
співробітниками, залученими до виконання бізнеспроцесу;
— фіксованість джерел інформації, використовуваних для реалізації бізнес-процесу;
— доступність інформації, необхідної для реалізації бізнес-процесу, виконавцям.
Отже, для підвищення рівня гнучкості бізнес-процесів керівництву підприємства слід приділити увагу
розробці альтернативних методик виконання окремих
бізнес-процесів, зниженню тривалості їх переналагодження, а також раціоналізувати інформаційне забезпечення бізнес-процесів у бік підвищення рівня доступності й швидкості оброби інформації.
Це дало змогу виявити складові потенціалу, які
потребують розвитку, а саме:
• Мобільність технологічного обладнання
• Автоматизація обладнання
• Забезпеченість виробництва запасами
• Рівень кооперації виробництва
• Мобільність персоналу
• Гнучкість умов праці
• Прибутковість діяльності підприємства
• Частка персоналу, залученого до інноваційної
діяльності
• Наявність об’єктів інтелектуальної власності
Підвищення потенціалу гнучкості підприємства шляхом посилення названих складових дозволить ПАТ „Харківський завод „Гідропривід” забезпечити можливості для
всебічної адаптації до майбутніх змін середовища.

гічного контролю діяльності підприємств в умовах
трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економікою [Електронний ресурс] / Л. А. Мачкур; Львівський
національний університет імені Івана Франка. — Л.,
2003. — 24 с. 3. Ансофф И. Стратегическое управление : сокр. пер. с англ. / науч. ред. и авт. предисл.
Л. И. Евенко. — М. : Экономика, 1989. — 519 с.
Шматько Н. М. Оцінка гнучкості
підприємств і бізнес-процесів за даними машинобудівних підприємств Харківської області
У статті розглянуто індекси гнучкості бізнес-процесів і підприємства в цілому, визначені значущості
окремих груп факторів мінливості зовнішнього середовища за результатами опитування експертів Публічного акціонерного товариства „Харківський завод
„Гідропривід”, проведено ранжування бізнес-процесів
підприємства за різницею між індексом мінливості
середовища і рівнем гнучкості процесу.
Ключові слова: гнучкість бізнес-процесів,
гнучкість підприємства, мінливість середовища, ранжування.
Шматько Н. М. Оценка гибкости предприятий и безнес-процессов по данным машиностроительных предприятий Харьковской области
В статье рассмотрены индексы гибкости бизнеспроцессов предприятия в целом, определена значимость
отдельных групп факторов изменчивости внешней среды по результатам анкетирования экспертов Публичного акционерного общества „Харьковский завод „Гидропривод”, проведено ранжирование бизнес-процессов
предприятия по различию между индексами изменчивости среды и уровнем гибкости процессов.
Ключевые слова: гибкость бизнес-процессов,
гибкость предприятия, изменчивость среды, ранжирование.
Shmatko N. Assessment of the flexibility of
companies and business process engineering
company, according to Kharkov region
In the article the index of flexibility of business
processes and enterprise as a whole, certain significance
of individual groups of factors tarnishing external
environment on the results of questioning of experts of
the Public Joint Stock Company, Kharkov plant
Gidroprivod, held the ranking of business processes for
the difference between the index of tarnishing the
environment and the level of flexibility process.
Key words: flexibility of business processes,
business agility, tarnishing environment rankings.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СТАВКИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
ЗГІДНО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В умовах економічної
кризи податкове регулювання стало одним із основних
напрямів державного впливу, направленого на підтримку фінансового сектору. Зростання державного втручання є особливо важливим у період системної трансформації. У період проведення реформ і прийняття рішень
дуже важливим є податкове регулювання, яке поставлене в чіткі рамки, адже саме від ефективності податкової політики залежить результат економічних реформ.
Ефективність системи оподаткування, з погляду
окремого податку, залежить від визначення об’єкту оподаткування, методики розрахунку суми податку, ставки податку, строків і джерел сплати податку до бюджету, а також пільг щодо оподаткування. Визначення ставки оподаткування має велике значення для прояву регулюючої та фіскальної функції податку, тому диверсифікація ставок податку та її удосконалення вимагає прийняття виваженого рішення. Третій розділ Податкового
кодексу України від 2.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями) [1] (далі Податковий кодекс) визначив нові
положення щодо оподаткування прибутку підприємств,
які приведуть до істотних змін щодо нарахування, оплати та справляння податку. А тому питання аналізу ставок податку на прибуток підприємств, як одного з елементів оподаткування, є актуальним і в теоретичному, і
в практичному аспекті.
Аналіз наукових досліджень. Проблеми оподаткування прибутку підприємств та визначення
основних його елементів знаходять своє відображення
у багатьох наукових публікаціях. Науковці вивчають
внутрішню природу податку на прибуток, визначають
його місце і значення в системі оподаткування, досліджують порядок нарахування податку на прибуток і його
сплату, аналізують обґрунтованість визначення об’єкту
оподаткування та наявних податкових пільг.
Вивченню цих питань присвячені фундаментальні
дослідження таких науковців, як: В. В. Бабіч, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, В. П. Вишневський, Т. І. Єфименко, С. Л. Лондар, Л. М. Очеретько, А. М. Поддєрьогін,
С. В. Юшко, Ф. О. Ярошенко та інші.
Разом з тим, враховуючі останні події у сфері
оподаткування, слід звернутися до питання визначен-

ня ставок податку на прибуток, які пропонують нам
норми Податкового кодексу України.
Метою дослідження є вивчення чинного законодавства, яке визначає ставки податку на прибуток;
виявлення особливостей встановлення ставок та аналіз
ставок за окремими категоріями суб’єктів оподаткування прибутком підприємства.
Виклад основного матеріалу. Реформування
податкової системи в Україні відбулося з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів. Серед
внутрішніх факторів зазначимо такі як: тінізація економіки, надмірне податкове навантаження [4], непрозорі схеми адміністрування податків та зборів тощо.
Згідно п. 2 ст. 51 Угоди про партнерство і співпрацю між Україною та Європейським Співтовариством
та їх державами-членами від 14.06.1994 р. Україна зобов’язана наблизити вітчизняне законодавство у сфері
непрямого оподаткування та податку на прибуток
підприємств до норм і стандартів законодавства Європейського Співтовариства. Окрім того, Україна уклала
міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з країнами, які є найбільшими економічними партнерами України. Саме ці зовнішні фактори визначили ряд змін у системі оподаткування, які направлені на наближення вітчизняного законодавства до норм
права Європейського Співтовариства [7].
Серед основних завдань розпочатої податкової
реформи можна виділити наступні: побудова соціально-орієнтованої, конкурентоспроможної ринкової економіки; стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів та сприяння інтеграції України у Європейське
Співтовариство; проведення збалансованої бюджетної
політики на середньострокову та довгострокову перспективу. Саме на виконання цих завдань і спрямовані норми Податкового кодексу України.
Головне нововведення щодо податку на прибуток
— це поетапне зменшення ставки податку. Так, з 1 квітня
і до кінця 2011 р. ставка податку буде складати 23 %,
протягом 2012 р. — 21 %, протягом 2013 р. — 19 % та
починаючи з 1 січня 2014 р. ставка податку становить
16 %. Враховуючи, що податкове навантаження в Україні одне з найвищих [4], зменшення ставки є нагаль94
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ним кроком і, як наслідок, забезпечить збільшення рівня
добровільної сплати податку на прибуток.
Норми Податкового кодексу передбачають не
лише поступове зниження ставки податку на прибуток, але і її диверсифікацію.
Так, до деяких платників податку на прибуток
підприємств (що відповідають при цьому певним критеріям) застосовуються податкові канікули строком на
5 років з 1 квітня 2011 р. по 1 січня 2016 р. До такої
групи суб’єктів оподаткування відносяться:
— суб’єкти господарювання, які створені після
01.04.2011 р., за винятком тих суб’єктів, які виявляться
створеними шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації і
корпоратизації);
— діючі підприємства, у яких за останні 3 роки
(якщо цей період менше 3 років, то за весь час існування) щорічний об’єм доходів не перевищує 3 млн.
грн., при чому середньооблікова чисельність працівників не повинна перевищувало 20 чоловік;
— підприємства, які були платниками єдиного
податку ще до набрання чинності Податкового кодексу, та у яких за останній календарний рік об’єм виручки не перевищує 1 млн. грн., а середньооблікова
чисельність працівників становить до 50 чоловік.
Але перераховані суб’єкти оподаткування можуть
застосовувати ставку податку на прибутку 0 % лише
за умови дотримання наступних обмежень:
— щорічний прибуток (наростаючим підсумком
з початку року) не повинен перевищувати 3 млн. грн.;
— середньооблікова чисельність за кожним визначеним вище суб’єктом оподаткування не повинна
перевищувати встановлених обмежень;
— нарахована за кожен місяць заробітна плата
(прибуток) найманих робітників не має бути менше ніж
розмір двох мінімальних заробітних плат. Так, станом
на 1 квітня 2011 р. нарахована заробітна плата має бути
не менше ніж 1920 грн.
Разом з тим норми законодавства встановлюють
перелік діяльностей, на які ставка податку на прибуток нуль відсотків не поширюється. Серед них:
1) діяльність у сфері розваг (проведення лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не передбачає отримання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема, більярд, кегельбан,
боулінг, настільні ігри, дитячі відеоігри і т. д.);
2) виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт
підакцизних товарів;
3) виробництво, оптовий і роздрібний продаж
пально-мастильних матеріалів;
4) здобич, серійне виробництво і виготовлення
дорогоцінних металів і коштовних камінь, у тому числі
органогенного утворення. Зазначимо, що це обмеження
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не стосується виготовлення та торгівлі виробами з
дорогоцінних металів і коштовних камінь;
5) фінансова діяльність (гр. 65 — гр. 67 Секцій J
КВЕД ДК 009:2005);
6) діяльність з обміну валют;
7) видобуток та реалізація корисних копалин загальнодержавного призначення;
8) операції з нерухомим майном, орендою
(гр. 70, 71 КВЕД ДК 009:2005). Зазначимо, що нормою визначено оренду не лише нерухомості, але будьякого іншого майна;
9) діяльність з надання послуг пошти і зв’язку
(гр. 64 КВЕД ДК 009:2005);
10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або
антикваріату;
11) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення згідно Закону України „Про телебачення і радіомовлення” від 21.12.93 р. № 3759 —
ХII (зі змінами та доповненнями);
12) охоронна діяльність;
13) зовнішньоекономічна діяльність (окрім діяльності у сфері інформатизації);
14) виробництво продукції з давальницької сировини;
15) оптова торгівля і посередництво в оптовій
торгівлі;
16) діяльність у сфері виробництва і розподілення електроенергії, газу та води;
17) діяльність в сферах права, бухгалтерського
обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (гр.
74 КВЕД ДК 009:2005).
Згідно п. 44.2 ст. 44 Податкового кодексу передбачено ведення спрощеного бухгалтерського обліку доходів
і витрат з метою обчислення об’єкту оподаткування для
суб’єктів, які обрали ставку податку на прибуток нуль
відсотків. Методика ведення спрощеного бухгалтерського обліку прибутків і витрат з метою обчислення об’єкту
оподаткування затверджена Наказом Міністерства фінансів
України „Про внесення змін до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку” від 24.01.11 р. № 25 [2].
З 1 квітня 2011 р. діє нова редакція Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 25 (далі П(С)БО 25),
яке передбачає, зокрема, форму Спрощеного фінансового звіту для підприємств, які з II кварталу 2011 р.
застосовують нульову ставку податку на прибуток, у
складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові
результати (форма № 2-мс). Також для вказаних
суб’єктів в П(С)БО 25 встановлені особливості ведення спрощеного обліку, що полягають в можливості:
— враховувати необоротні активи тільки за первинною вартістю, без урахування зменшення корисності і переоцінки до справедливої вартості;
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му здійсненню заходів із підготовки до проведення в
Україні Євро-2012 і підвищенню соціально-економічного стану України, зменшенню кількості збиткових готельних підприємств та створенню нових робочих місць.
4. Підприємства легкої промисловості (крім
підприємств, які виготовляють продукцію на давальницькій
сировині) — з 1 січня 2011 р. строком на 10 років.
За даними аналітичних матеріалів Української
асоціації підприємств легкої промисловості за січеньчервень 2010 р. обсяги імпорту перевищили обсяги
експорту на 537 047 тис. дол. США (2,1 рази); обсяги
імпорту, у порівнянні з відповідним періодом 2008 р.
збільшилися на 215 114 тис. дол. США (26,2 %), обсяги експорту збільшилися на 29 374 тис. дол. США
(6,3%) [3]. Саме пільгова ставка податку на прибуток
для підприємств легкої промисловості є проявом регулюючої функції податків, яка може сприяти збільшенню обсягів виробленої продукції на території країни, і,
як результат, зменшення обсягів імпорту. Але зрозуміло, що синергетичного ефекту стосовно поліпшення ситуації у галузі легкої промисловості можна досягти лише при реалізації заходів продуманої податкової та економічної політики з боку держави.
5. Підприємства електроенергетики; суднобудування; літакобудування; машинобудування для агропромислового комплексу — з 1 січня 2011 р. строком на 10 років.
6. Видавнича діяльність — до 1 січня 2015 р.
Застосування пільгових ставок для діяльностей,
визначених у вищезазначених пунктах можливо за
таких умов:
— підприємства, які мають кошти, що вивільнені від оподаткування, спрямовувати на збільшення
обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх
технологій, пов’язаних з основною діяльністю такого
платника податку, та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату відсотків за ними;
— для цілей оподаткування суми вивільнених від
оподаткування коштів підприємства визнаються прибутком одночасно з визнанням витрат, понесених за
рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат;
— вивільнені від оподаткування кошти підприємства мають витрачатися за цільовим призначенням,
перелік якого встановлює Кабінет Міністрів України.
Враховуючи ці умови, кожен керівник самостійно
вирішує прийняття для оподаткування пільгових ставок податку на прибуток, проте, досвідчені підприємці
вважають за краще самостійно оптимізувати оподаткування без використання запропонованих державою
податкових пільг, тим самим, не втрачаючи своєї незалежності щодо прийняття фінансових рішень.
У галузі освіти звільняється від оподаткування
прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів недержавної форми власності, отриманий від

— не створювати забезпечення майбутніх витрат
і платежів (наприклад, на виплату відпускних), а зазначати відповідні витрати в періоді їх фактичного використання;
— включати поточну дебіторську заборгованість
до підсумку балансу за її фактичною сумою.
Особи, які сплачують податок на прибуток по
ставці 0 %, що ведуть спрощений бухгалтерський
облік, визнають тільки ті прибутки і витрати, що передбачені Податковим кодексом. Усі інші суми стосуються фінансового результату після оподаткування.
Підприємствам, які не зареєстровані як платники
податку на додану вартість, п. 9 П(С)БО 25 дозволяє
систематизувати інформацію з первинних документів
в регістрах бухгалтерського обліку без застосування
подвійного запису.
Відзначимо, що зміни внесені також у форму №
2-м, в якій, зокрема:
— статті „Інші звичайні доходи” і „Надзвичайні
доходи” об’єднані в одну статтю „Інші доходи”. Відповідно статті „Інші звичайні витрати” і „Надзвичайні
витрати” об’єднані в статтю „Інші витрати”;
— собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) показується одним рядком, без розшифровки по елементам.
Податковим кодексом передбачено ще один привілей щодо суб’єктів оподаткування, які вибрали ставку нуль відсотків. Така категорія платників може вибрати квартальний податковий період з оподаткування
податком на додану вартість (п. 202.2 ст. 202 Податкового кодексу).
Окрім випадків звільнення від оподаткування
податком на прибуток підприємства, обумовлених ст.
154 Податкового кодексу, пільги щодо оподаткування також встановлюються у розділі „Перехідні положення” для деяких сфер діяльності. Так, тимчасово
звільняються від оподаткування прибутку підприємств
наступні суб’єкти:
1. Виробники біопалива — до 1 січня 2020 р.
Сьогодні в Україні біопаливо розглядається як вагома альтернатива традиційному пальному. Уважається, що його виготовлення в найближчі роки буде максимально вигідним для української економіки. Виготовлення готового продукту є набагато вигіднішим для
України ніж експорт сировини, в основному в Польщу
та Німеччину. Але фінансова криза привела до зниження попиту не тільки на біопаливо, але й на сировину. Тому пільги щодо оподаткування прибутку
підприємств виробників біопалива є доцільними і
вкрай необхідними для поліпшення економічного становища цієї галузі.
2. Газодобувні підприємства — до 1 січня 2020 р.
3. Підприємства готельного бізнесу — з 1 січня
2011 р. строком на 10 років.
Реалізація цих норм повинна сприяти своєчасно96
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надання освітніх послуг (п. 154.7 ст. 7 Податкового
кодексу).
За ставкою нуль відсотків оподатковується прибуток страховика, що здійснює страхування життя, але,
знову-таки, законодавство встановлює певні умови,
яких страховику обов’язково потрібно дотримуватися.
Значну диверсифікацію ставок податку на прибуток передбачено нормами Податкового кодексу для
нерезидентів. Так, для прибутків нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом походження прибутків в Україні, передбачені наступні ставки оподаткування: 0%, 4%, 12% (страхова діяльність), 6% (за
договорами фрахту), 20% (рекламна діяльність), 15%
і 23% (інша діяльність).
Висновки. Встановлення оптимальних податкових ставок — одне з найскладніших і найважливіших
проблем оподаткування. Саме недосконалість ставок
може зменшити фіскальну значимість, та регулюючий
ефект будь-якого податку.
На сьогоднішньому етапі розвитку складно оцінити ефективність встановлених ставок податку на прибуток, але, у будь-якому випадку, податкові пільги, що набрали чинності, — це перші кроки в полегшенні податкового тягаря для українського виробника (навіть якщо
враховувати „обов’язкові умови”), це підкріплений економічною складовою крок до розвитку економіки.
Сподіваємося, що загальний економічний ефект
від застосування диверсифікації ставок податку на
прибуток підприємств позитивно вплине на розвиток
фінансових взаємин, створить умови для активізації
економічних суб’єктів господарювання, буде сприяти
зростанню прибуткової частини відповідних бюджетів
тощо. Тільки виважена податкова політика здатна забезпечити необхідні умови для функціонування господарюючих суб’єктів та створити необхідні умови для
становлення економічного потенціалу України та виходу країни з економічної кризи.

Колупаєва І. В. Особливості диверсифікації
ставки податку на прибуток згідно Податкового
кодексу України
У статті детально розглянуто чинне законодавство, яке визначає ставки податку на прибуток
підприємств в Україні. Проаналізовано особливості
встановлення ставок податку на прибуток за окремими категоріями суб’єктів господарювання, визначено
обмеження щодо застосування пільгових ставок.
Ключові слова: податок на прибуток
підприємств, диверсифікація ставок податку на прибуток, суб’єкти оподаткування податком на прибуток, Податковий кодекс.
Колупаева И. В. Особенности диверсификации ставки налога на прибыль в соответствии с
Налоговым кодексом Украины
В статье детально рассмотрено действующее законодательство, которое определяет ставки налога на
прибыль предприятий. Проанализированы особенности установления ставок налога на прибыль по отдельным категориям субъектов хозяйствования, определены ограничения по использования льготных ставок.
Ключевые слова: налог на прибыль предприятий, диверсификация ставок налога на прибыль,
субъекты налогообложения налогом на прибыль, Налоговый кодекс.
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ПРИНЦИПОВІ ОСНОВИ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
НА ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Постановка проблеми. У сучасній економічній
науці одним із напрямків підвищення ефективності
діяльності є подальше удосконалення податкового
планування для забезпечення власників капіталу та
керівництва необхідною інформацією, яка достатньо
повно характеризує вплив податкової системи на
внутрішнє середовище підприємства та дозволяє
приймати обґрунтовані управлінські рішення. Поява
та розвиток маржиналістьської та неомаржиналістської економічних теорій значно збагатили сучасну науку і практику новими підходами та інструментами
управління витратами підприємства. Обґрунтовано
поняття трансакційних витрат та запропоновано віднесення податків до складу трансакційних витрат
підприємства. Включення податків до складу трансакційних витрат дозволяє по-іншому поглянути на управління ними, у тому числі й планування. Завданням дослідження є визначення й обґрунтування головних принципів податкового планування та розробка пілотного методичного інструментарію прийняття
планових рішень щодо податків з урахуванням того,
що податки є різновидом трансакційних витрат промислового підприємства.
Надалі пропонується замість терміну „податкові
платежі” використовувати термін — „податкові
трансакційні витрати” підприємства.
Аналіз дослідження та публікацій. Л. В. Базалієва вважає, що на підприємствах України не існує
чітко вибудованої системи управління трансакційними витратами підприємства, яка давала б можливість
управляти цими витратами комплексно. Методичний
інструментарій управління трансакційними витратами слабко адаптований до умов трансформаційної
економіки України, тому існує необхідність удосконалення методичного й організаційного забезпечення управління трансакційними витратами підприємства. Разом з тим, управління трансакційними витратами підприємства варто розглядати як складову
частину управління підприємством, що, відповідно
до концепції М. Мескона, представляє собою взаємозалежні процеси планування, організації, мотивації
та контролю, необхідні для формування й досягнення цілей підприємства [3].

Функція планування, як окремий вид управлінської діяльності, має за мету визначення прогнозів та
складання планів заходів, що пов’язані зі здійсненням трансакцій та утворення трансакційних витрат.
План таких витрат, зокрема, повинен містити хронологічну та географічну послідовність робіт, необхідні
для цього ресурси. Усі ці заходи повинні дати можливість досягнення цілей у сфері здійснення ринкової
взаємодії. Система планів трансакційних витрат включає розрахунок необхідної кількості ресурсів для
здійснення ринкової взаємодії, джерел їх фінансування, способу розподілу. У цих планах також повинні
бути визначені, виміряні та застосовані ресурсні та когнітивні обмеження.
Розглянемо основні засади планування податкових трансакційних витрат, що мають вплинути на
розробку та адаптацію методичного інструментарію
планування. Планування трансакційних витрат загалом є засобом їх оптимізації. Але у порівнянні з оптимізацією трансформаційних витрат, де критерієм оптимізації є мінімальна собівартість, що забезпечує
прийнятну споживчу цінність продукту, оптимізація
трансакційних витрат орієнтована на інший критерій
— довгострокову мінімізацію відносин із зовнішнім
середовищем. Важлива саме довгострокова мінімізація. Але вона може бути забезпечена за рахунок короткострокового подорожчання будь-якого різновиду трансакційних витрат, або за рахунок несистематичної появи трансакційних втрат. Тому, головне під
час планування трансакційних витрат — це структурні взаємовідносини окремих їх видів, що, в кінцевому результаті, призводять до бажаної довгострокової мінімізації. Цьому основному принципу повинно
бути підпорядковане і планування податкових трансакційних витрат. Зважаючи на вищезазначене, можна
по-новому сформулювати три основні завдання планування податкових трансакційних витрат, обумовлених характером впливу на кінцевий фінансовий результат діяльності організації:
— оптимізація умов господарювання організації
з погляду оподаткування (регулювання величин податкових баз, оптимізація термінів податкових платежів);
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— оцінка податкових наслідків поточних господарських і фінансових управлінських рішень менеджерів підприємства;
— системна довгострокова мінімізація трансакційних витрат підприємства.
Я. В. Литвиненко формулює сутність першого та
другого завдань: „Перше завдання на етапі стратегічного планування — це визначення найбільш вигідних
з погляду оподаткування найважливіших умов функціонування організації, і на етапі оперативного планування — визначення оптимальних форм і умов угод з
поточної діяльності. Головна мета оптимізації умов господарювання організації з погляду оподаткування, як
напрямку податкового планування, полягає у визначенні на альтернативній основі таких умов господарювання, що сформують максимальний позитивний
фінансовий результат. Друге завдання податкового
планування — оптимізація управлінських рішень щодо
поточних господарських і фінансових питань з погляду оподаткування, а також визначення найбільш раціональних напрямків розміщення прибутку й активів
суб’єкта господарювання шляхом оцінки податкових
наслідків. До стратегічного рівня планування відносяться елементи даного завдання довгострокового
характеру чи ті, що відіграють істотну роль у функціонуванні організації” [4].
Третє завдання податкового планування, найбільш
важливе, але найменш досліджене, — встановлення
взаємозв’язку між розмірами податкових виплат та
загальними сумами трансакційних витрат підприємства. Це дуже важливо тому, що підприємство весь
час балансує між двома сумами: „ціною підпорядкування закону” та „ціною позалегальності”. Коли перша починає переважати над другою, то підприємство
переходить до тіньового сектору, що вкрай небажано.
Тому точне планування „вартості підпорядкування закону” — це запорука стабільного легального існування підприємства.
Метою статті є дослідження принципових
основ та факторів впливу на планування податкових
трансакційних витрат, які являють собою методичну
базу щодо вдосконалення процедури планування податків як різновиду трансакційних витрат.
Виклад основного матеріалу. До цього часу,
єдиним значущим завданням податкового планування вважається лише перше — оптимізація податків.
Ілюстрація цього типового погляду наведена в дослідженні Я. І. Глущенко у вигляді схеми-розробки та
виконання планів підприємства з податкових платежів
(рис. 1), яка не містить у собі будь-якого синтетичного зв’язку між різними групами витрат [5].
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З огляду на неомаржиналістську теорію, цей
підхід є хибним та не враховує структурного впливу
мінімізації податків на загальну суму трансакційних
витрат. Як було встановлено раніше, податкове планування є вкрай залежним від особливостей організації, де воно здійснюється. Місце податкового планування в системі фінансових планів підприємства
не до кінця визначене і в сфері його застосування, і в
„рецепті” використання його даних. Можна виокремити декілька проблем, що сповільнюють розвиток
податкового планування на промислових підприємствах, а в деяких випадках взагалі унеможливлюють його.
По-перше, податковий план сприймається як періодичний, але план трансакційних витрат не може бути
періодичним. Відмінною рисою трансакційних витрат
є неможливість їхньої повної легітимізації, що ускладнює процес їх адекватної оцінки.
У такому разі, якщо трансакційні витрати неможливо оцінити за повною номенклатурою, а, тим більш,
забезпечити безперервність їх фіксації та оцінки, то
періодичне безперервне планування втрачає сенс.
Сутність та особливості використання неперіодичних
планів буде розглянуто нижче.
По-друге, наука пропонує використання математично складних інструментів періодичного планування податків, що зводить нанівець можливість
появи і, головне, використання податкового плану і
управлінні підприємством. На рис. 2 наведена елементарна ілюстрація значного падіння вірогідності
плану загальної суми податків підприємства при плануванні традиційним способом. Це продемонстровано на прикладі побудови деревоподібного графу
мультиплікації ймовірностей. На ньому, у вигляді
коефіцієнтів, наведена вірогідність точності плану,
що розрахована шляхом мультиплікації вірогідностей нижчого рівня.
Для того, щоб спрогнозувати вищий рівень графа, потрібно спочатку спрогнозувати нижчий — розрахунки йдуть знизу вгору. Так відбувається мультиплікація ймовірності вірогідності прогнозу. Навіть,
якщо закласти у розрахунки вірогідність точного планування найнижчого щабля графу — 0,9, що саме
по собі, є досить високим рівнем вірогідності, то
вірогідність точного планування найвищого щабля
складе лише 35%. Це ставить під сумнів загальний
сенс процесу.
По-третє, відповідність усім п’яти принципам
планування значно підвищує трудомісткість планових
розрахунків, що, відповідно до принципу обмеженої
раціональності, знижує ефективність планування.
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Рис. 1. Схема розробки та виконання планів підприємства з податкових платежів [5]
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Рис. 2. Декомпозиція мультиплікації вірогідності точності планів:
БО — база оподаткування, СО — ставка оподаткування

Таким чином, постає головне питання — як краще планувати податки? Як операційні фінансові кошти в частині витрат чи як трансакційні витрати? Як що
розраховувати план, який Р. Акофф називав „ідеальний план”, тобто план, який навряд чи буде точним,
але в ньому повністю реалізується „принцип участі”.
Такий план, з огляду трудомісткості розробки та своєї
статичної суті, буде малопридатним для управлінського регулювання. З іншого боку, якщо використовувати для планування податків підхід, що використовується для планування трансакційних витрат, — епізодичний розрахунок показників-предикторів, то принцип
участі не буде реалізований повною мірою. Але предиктори розраховуються швидше і легше та можуть
бути використані для оперативного та тактичного управлінського контролю та регулювання.
Висновки. Виходячи із викладеного матеріалу,
пропонується інший варіант — планування податкових трансакційних витрат шляхом розрахунку неперіодичного плану, що складається з показників-предикторів, що можуть служити управлінськими індикаторами.
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Окрім цього, слід пам’ятати, що промислові
підприємства, у більшості випадків, використовують витратний підхід до ціноутворення. Розрахунок
ціни будується від операційної собівартості, до якої
додається бажаний норматив прибутку. За такого
підходу необхідно мати додаткові множники до базової собівартості, що будуть відображати вплив
трансакційних витрат на загальний фінансовий результат підприємства. Ця необхідність викликана
тим, що далеко не всі трансакційні витрати офіційно
обліковуються на підприємстві, але вони повинні
бути також окупними і враховуватися в ціні продукту. Планова ціна, яку розрахував виробник без урахування трансакційних витрат, на перший погляд
може забезпечити ефективність операційної діяльності в легальному секторі, але з часом у виробника виникне ситуація, коли коштів, що надходять від
реалізації за запланованою ціною недостатньо для
окупності і трансформаційних, і трансакційних витрат. Це прямий шлях до „тінізації” частки операційної діяльності. Але якби виробник до початку операційного циклу мав ціну з урахуванням вартості
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взаємовідносин з інституційним середовищем, то,
можливо, його рішення були б кардинально іншими. Планування трансакційних витрат повинне забезпечувати ціноутворення потрібною інформацією.
При цьому, множник, що характеризує податковий
вплив на ціну продукту, є самостійно значущим.
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ПРОБЛЕМИ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Нразі в Україні одним
із основних джерел прибутків державної казни є акцизний податок (до 2011 р. — акцизний збір). Реформування платежу було спричинене тим, що акцизний
збір, який функціонував в Україні до 2011 р. не виконував належним чином свої регулюючі завдання, про
що свідчить панування на вітчизняному ринку контрабандних підакцизних товарів та продукції, виготовленої підпільними цехами без здійснення контролю її
якості та без сплати будь-яких податків. Крім того,
зміни механізму акцизного оподаткування, викликані
прийняттям окремих положень Податкового Кодексу
України вимагають посилення уваги до проблем акцизного оподаткування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Фіскальна потужність акцизу та значний його регулюючий потенціал зумовили жвавий інтерес до механізму справляння цього платежу з боку науковців.
Зокрема, теоретичним основам функціонування
акцизного оподаткування присвячено праці Ш. Бланкарта, І. Озерова, Д. Черніка, І. Янжула та інших відомих науковців.
Проблемам оптимізації акцизного оподаткування з позиції фіскальної достатності та економічної ефективності присвячено наукові дослідження В. Андрущенка, В. Буряковського, Г. Бєх, В. Вишневського,
Т. Васильціва, О. Данілова, А. Дриги, Ю. Іванова,
А. Крисоватого, І. Луніної, А. Луцика, І. Лютого,
П. Мельника, В. Мельника, В. Опаріна, А. Соколовської, В. Федосова, С. Юрія, С. Юргелевича.
Поряд з цим, у працях перерахованих науковців, а також у дослідженнях інших вчених, присвячених зазначеній проблематиці, не всі проблеми
податкового регулювання виробництва та обігу
підакцизних товарів остаточно вивчені. Окрім того,
прийняття Податкового Кодексу України зумовило
суттєві зміни в механізмі акцизного оподаткування. Із перерахованих причин, на наше глибоке переконання, проблеми акцизного оподаткування нині
знову актуальні, а тому потребують подальших наукових досліджень, що й стало основним мотивом
цієї публікації.
Мета статті. Метою публікації є розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення акцизного оподаткування в Україні. Для виконанЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

ня поставленого завдання, під час роботи з матеріалом, вказаним у статті, використано економіко-статистичні методи дослідження, зокрема монографічний метод, метод порівняння, табличний та графічний методи.
Виклад основного матеріалу. Акциз є податковою формою, що має тривалу історію, адже цей
платіж справляється в Європі та і на території України
уже кілька століть [1, с. 114].
Переваги механізму акцизного оподаткування
констатували класики фінансової науки. Зокрема, ще
у XVII столітті французький економіст Ф. Демезон
вказав, що акциз здатен один принести казні стільки і
навіть більше, ніж усі інші податки [2, с. 56].
Ще один, англійський вчений — У. Петті з приводу акцизного оподаткування зазначив що, по-перше, природна справедливість вимагає, щоб кожен
сплачував відповідно до того, що він насправді споживає, внаслідок чого акцизний податок навряд чи
нав’язується кому-небудь проти волі та його надзвичайно легко сплачувати тому, хто задовольняється
предметами першої необхідності; по-друге, цей податок схиляє до ощадливості, що є єдиним способом
збагачення народу; по-третє, ніхто не сплачує двічі за
ту саму річ, оскільки ніщо не може бути спожите
більше ніж один раз [3, с. 77].
Серед сучасних науковців, суттєві регулюючі
властивості акцизного оподаткування відзначили Г. Бєх
[4], Т. Васильців [5], А. Дрига [6], С. Юргелевич [7],
та безліч інших дослідників.
З метою дослідження фіскального потенціалу
сучасного вітчизняного акцизного збору нами було
розроблено динаміку основних податкових надходжень, мобілізованих до бюджетів всіх рівнів однією з
податкових інспекцій Черкаської області (рис. 1).
Відомості рис. 1 засвідчили, що акцизний збір
на протязі 2005-2010 рр. незмінно формував значну частину податкових надходжень, мобілізованих
до зведеного бюджету досліджуваною ДПІ та займав в структурі податкових надходжень протягом
2005-2006 рр. перше місце, а в період з 2007 р. по
2010 р. — друге місце після податку з доходів фізичних осіб.
Окрім того, останніми роками завдяки підвищенню рівня тінізації виробництва підакцизних товарів в
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Рис. 1. Динаміка сум основних бюджетоутворюючих податків, мобілізованих однією з податкових інспекцій
Черкаської області до зведеного бюджету України

Україні, внаслідок невідповідності розміру ставок акцизного збору цінам на підакцизну продукцію, частка
акцизного збору в структурі податкових надходжень
державної казни дещо скорочувалась. Зокрема, показники діяльності однієї з державних податкових
інспекцій Черкаської області свідчать про певне зменшення частки акцизу в податкових надходженнях,
мобілізованих підрозділами та службами цієї податкової інспекції до державного бюджету (табл. 1).
Так, за весь період з 2005 по 2010 р. акцизний
збір займав не менше 1/3 податкових надходжень державного бюджету України, мобілізованих досліджуваною ДПІ. Поряд з цим, частка акцизу в структурі
доходів державної казни з року в рік скорочувалась
та досягла в 2010 р. 33,9 % податкових надходжень
державного бюджету. Причиною цього, на наш погляд, є певний спад виробництва алкогольних напоїв
на місцевому лікеро-горілчаному заводі, зумовлений
світовою фінансовою кризою та зменшенням попиту
на їхню продукцію, а також — зростанням попиту на
дешевшу, хоч і нижчої якості горілчану продукцію
різних підпільних цехів, про що свідчить динаміка показників роботи підрозділу перевірок використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), а також виробництва і обігу підакцизних товарів досліджуваної
ДПІ (табл. 2).
Із табл. 2 видно, що загалом по досліджуваній
ДПІ за 6 останніх років дещо зменшилась кількість
перевірок стосовно дотримання порядку ведення ка-

сових операцій, а також виробництва і обігу підакцизних товарів. У той же час, із відомостей таблиці зрозуміло, що не дивлячись на кримінальну відповідальність за порушення чинного порядку виробництва і обігу підакцизних товарів, по досліджуваній ДПІ
в 2008 — 2010 рр. збільшується кількість порушень з
цього приводу та зростають розміри самих порушень,
що наочно демонструє зростання розмірів фінансових санкцій в розрахунку на одну результативну перевірку, якою виявлені зазначені порушення. Саме цей
факт свідчить про виникнення негативної тенденції
щодо збільшення на території обслуговування досліджуваної ДПІ обсягів незаконного виробництва та
обігу підакцизних товарів, насамперед алкогольних
напоїв та тютюнових виробів.
Причинами такого зростання кількості порушень
вимог законодавства про виробництво та обіг підакцизних товарів, на наше переконання, було постійне
зростання ставок акцизного збору та інші недоліки
механізму його справляння, частина з яких була
ліквідована під час роботи над відповідним розділом
Податкового Кодексу України [8].
Зокрема, Податковий Кодекс України дещо розширив коло платників акцизного податку, віднісши до
них таких осіб:
— продавців конфіскованих підакцизних товарів;
— продавців підакцизних товарів, що визнані
безхазяйними;
— осіб, що продають підакцизні товари, ввезені
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Таблиця 1
Динаміка надходжень акцизного збору та його частка в структурі доходів державного бюджету, мобілізованих
однією з податкових інспекцій Черкаської області

Показник
Мобілізовано акцизного збору, тис. грн.
Загальна сума податкових надходжень
державного бюджету,
тис. грн.
Частка акцизного збору в структурі податкових надходжень
державного бюджету,
%

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

41279,3

43115,3

48911,4

51115,2

55968,4

65871,4

88582,2

93323,2

107497,6

115384,2

141692,2

194310,9

46,6

46,2

45,5

44,3

39,5

33,9

Таблиця 2
Динаміка показників роботи підрозділу перевірок використання РРО та виробництва
і обігу підакцизних товарів однієї з податкових інспекцій Черкаської області

Показник
Проведено перевірок
всього
З них ті, якими
виявлено порушення
порядку виробництва
і обігу підакцизних
товарів
Розміри
донарахувань в
розрахунку на одну
результативну
перевірку, якою
виявлено порушення
порядку виробництва
і обігу підакцизних
товарів, тис. грн.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

21

18

17

16

15

15

3

4

5

6

8

10

5,2

5,9

7,1

14,7

17,2

17,5

на митну територію України зі звільненням від оподаткування акцизним податком до закінчення терміну такого звільнення;
— осіб, що мають дотримуватись вимог митних
режимів, які передбачають звільнення від оподаткування акцизним податком, у разі порушення ними таких вимог;
— осіб, на яких покладено обов’язки щодо цільового використання ними підакцизних товарів, на які
встановлено ставку податку у розмірі 0 %, у разі порушення ними умов цільового використання таких
підакцизних товарів [8; 9, с. 12-18].
Крім того, Податковим Кодексом України з
Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

2011 р. збільшено перелік об’єктів оподаткування акцизним податком, насамперед за рахунок:
— операцій з реалізації конфіскованих підакцизних товарів;
— операцій з реалізації підакцизних товарів, що
визнані безхазяйними;
— операцій з реалізації підакцизних товари, ввезених на митну територію України зі звільненням від
оподаткування акцизним податком до закінчення терміну такого звільнення [8; 9, с. 18-27].
Також Податковий Кодекс визначив, що базою
оподаткування акцизним податком є вартість та обсяги втрачених підакцизних товарів у розмірах, що пе-
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ревищують встановлені норми витрат, та, крім того,
що у разі наднормативного витрачання спиртів різних
видів, базою оподаткування є кількість (або вартість)
підакцизних товарів, що їх можна було б виробити з
обсягів спиртів різних категорій, що витрачені понад
визначені законодавством нормативи [8; 9, с. 27-32].
До позитивних новацій Податкового Кодексу, що,
з одного боку, дещо зменшили фіскальний потенціал
акцизу, а з іншого, — сприяють подальшій нормалізації відносин з урядами та бізнесовими колами інших
країн слід віднести розширення переліку операцій,
звільнених від оподаткування за рахунок ввезення на
Україну підакцизних товарів:
— для дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав;
— що використовуються як сировина для виробництва на території нашої країни інших підакцизних
товарів;
— що надходять у вигляді міжнародної технічної
допомоги, яка надається відповідно до міжнародних
договорів [8].
Що ж до негативних, на нашу думку, нововведень в акцизному оподаткуванні, то до них слід віднести суттєве зростання ставок акцизу на нафтопродукти та алкогольні напої [8; 9]. У той же час, зростання
ставок податку на нафтопродукти ще можна якось пояснити тим, що з 2011 р. автовласники уже не сплачують податок з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів, а натомість
платять акцизний податок за кожний літр пального та
мастил, куплених з метою заправки і обслуговування
їх транспорту [8].
Не зважаючи на це, зростання ставок акцизного
податку на алкогольні напої та паливно-мастильні матеріали, як показує досвід справляння акцизного збору, може спричинити скорочення обсягів легального
виробництва цих видів підакцизних товарів та насичення вітчизняного ринку більш дешевою — контрабандною, нелегальною та фальсифікованою продукцією. При цьому, збільшення розмірів штрафних
санкцій за незаконне виробництво і обіг підакцизних
товарів, що відбулось з прийняттям Податкового Кодексу України [8], на нашу думку, не зможе ефективно вплинути на тіньовий ринок зазначеної продукції,
адже, завдяки цьому він став приносити ще більші
прибутки.
Поряд з цим, зростання ставок акцизного податку, підвищення рівня штрафів за порушення акцизного законодавства та посилення заходів державного контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів може змусити більшість із них розробляти нові й нові схеми податкової оптимізації, що
зрештою не принесе жодного фіскального ефекту,

та завдасть шкоди і здоров’ю, і транспортним засобам споживачів.
Підсумовуючи аналіз нововведень в акцизному
оподаткуванні нашої держави, зазначимо, що навіть
після прийняття Податкового Кодексу України, воно
залишається далеким від досконалості, адже цей
платіж нині має ще більший фіскальний потенціал, та
за окремими позиціями його регулюючі властивості
стали менш відчутними.
За цієї причини акцизне оподаткування в Україні
потребує суттєвого вдосконалення, яке слід проводити шляхом унеможливлення тіньового обігу підакцизних товарів а також забезпечення виконання цим платежем не лише фіскальних завдань, але й регулюючих функцій.
Що ж до практичних шляхів удосконалення механізму справляння акцизного податку, то ними, на
нашу думку, можуть бути:
— мораторій на підвищення розмірів ставок цього
платежу протягом тривалого періоду (3-5 років);
— запровадження більш захищених від підробок акцизних марок на алкогольні і тютюнові вироби;
— розширення прав та підвищення відповідальності працівників податкових та митних органів, задіяних у сфері контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів;
— розширення переліку підакцизних товарів за
рахунок ювелірних виробів та інших предметів розкоші.
Підсумовуючи результати дослідження зазначаємо, що реформування механізму акцизного оподаткування призведе до формування прозорого і стабільного правового поля діяльності платників цього платежу, сприятиме становленню справедливого конкурентного середовища та, одночасно, спричинить зростання обсягів надходжень державного бюджету, що
буде наслідком розширення бази оподаткування.
Висновки. Наразі механізм справляння акцизного податку не є досконалим. Основні проблеми його
функціонування пов’язані, насамперед, зі зростанням
фіскальних можливостей та зменшенням регулюючого впливу цього платежу. Тому нині настала пора суттєвого вдосконалення порядку нарахування і сплати
акцизу шляхом посилення його регулюючих властивостей та розширення бази оподаткування.
Поряд з цим значну увагу в процесі адміністрування акцизного податку податковим та митним органам слід приділяти боротьбі з незаконним виробництвом і обігом підакцизних товарів.
Подальші дослідження в цьому напрямі фінансової науки слід присвятити розробці практичних заходів щодо вдосконалення роботи податкових та митних органів стосовно недопущення тіньового обігу
підакцизних товарів.
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Боровик П. М., Ладиженська В. О. Проблеми акцизного оподаткування в Україні
У статті розглянуто сучасні проблеми оподаткування виробництва і обігу підакцизних товарів в Україні та запропоновано напрями його вдосконалення,
що базуються на посиленні фіскального потенціалу та
зростанні регулюючих властивостей акцизу.
Ключові слова: Акцизний збір, податкове адміністрування, підакцизні товари, акцизний податок, Податковий Кодекс України.
Боровик П. Н., Ладиженская В. О. Проблемы акцизного налогообложения в Украине
В статье рассмотрены современные проблемы налогообложения производства и оборота подакцизных
товаров в Украине и предложены направления его совершенствования, которые базируются на усилении
фискального потенциала и росте регулирующих
свойств акциза.
Ключевые слова: Акцизный сбор, налоговое администрирование, подакцизные товары, акцизный налог, Налоговый Кодекс Украины.
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excise taxation in Ukraine
In the article the modern problems of taxation of
production and turn of пexcise commodities are
considered in Ukraine and directions of his perfection,
which are based on strengthening of fiscal potential and
growth of regulative properties of excise, are offered.
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commodities, excise tax, Tax Codex of Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 07.04.2011
Прийнято до друку 26.08.2011

Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

107

Г. Г. Мельник
УДК 005.915:658
Г. Г. Мельник,
кандидат економічних наук,
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
м. Луганськ

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ
Постановка проблеми. Перехід економіки України до ринкових взаємин має потребу в докорінній
зміні фінансово-економічної політики суб’єктів господарювання з метою забезпечення фінансової стабільності підприємств. Сьогодні стабілізація фінансів
підприємств є пріоритетним напрямком фінансової
стабілізації держави й економічної системи в цілому.
Практичне вирішення цієї проблеми можливо лише
шляхом заміни твердої фінансової політики гнучкими її
формами й забезпечення стабільності функціонування
підприємств як найважливішої складової фінансів. Отже,
безперечним є наявність тісного взаємозв’язку між фінансовою стабілізацією економічної системи в цілому й забезпеченням стабільності фінансового стану підприємств.
Аналіз останніх досліджень. Результати в будьякій сфері бізнесу залежать від наявності і ефективності
використання фінансових ресурсів, які прирівнюються
до „кровеносної системи”, що забезпечує життєдіяльність
підприємства. Тому турбота про фінанси є відправним
моментом і кінцевим результатом діяльності будь-якого
суб’єкта господарювання. В умовах ринкової економіки
ці питання мають першочергове значення.
Висунення на перший план фінансових аспектів
діяльності суб’єктів господарювання, зростання ролі
фінансів є характерною тенденцією у всьому світі.
Показники фінансового стану відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Савицька Г. В. [6, с. 606] визначає фінансовий
стан підприємства як „економічну категорію, що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і
здатність суб’єкта господарювання до саморозвитку
на фіксований момент часу”
Ковальов А. І. і Привалов В. П. [3, с. 3] уважають, що фінансовий стан є „сукупністю показників,
що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів”.
Поддєрьогін А. М. [8, с. 287] говорить, що фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке
є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю
виробничо-господарських чинників і характеризується системою показників, які відображають наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів.
Проблеми використання традиційних методів аналізу фінансової стійкості підприємств і пошуком більш
ефективних і оптимальних займаються багато вчених:

М. С. Абрютіна, А. В. Грачев, Ф. Ф. Бутинець, В. В. Ковальов, Л. А. Лахтіонова, Г. В. Савицька, Р. С. Сайфулін, С. Н. Селезньова, Є. В. Мних, Є. В. Негашев,
А. Д. Шеремет та інші.
Визначення меж фінансової стійкості підприємства
відноситься до числа найважливіших економічних проблем в ринкових умовах, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до відсутності у підприємства засобів для розвитку виробництва, неплатоспроможності, і кінець-кінцем, — до банкрутства, а „надмірна
стійкість” перешкоджатиме розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами.
Фінансовий стан — це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, яка в значному обсязі визначає конкурентоспроможність
підприємства, його потенціал під час ділової співпраці,
оцінює якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства, його партнерів по фінансових і
інших економічних відносинах.
Оцінка фінансового стану — це розгляд кожного показника, одержаного в результаті фінансового
аналізу, з погляду відповідності його фактичного рівня
нормальному для обраного підприємства рівню, ідентифікація чинників, що вплинули на величину показника і визначення необхідної величини показника на
перспективу і засобів її досягнення.
Питання аналізу фінансового стану підприємства
і стійкості викладається в багатьох наукових роботах,
та роботах методичного та навчального напряму.
Мета дослідження полягає в дослідженні та обґрунтуванні можливостей використання традиційних методів аналізу фінансового стану суб’єктів підприємництва в поєднанні з моделями оцінки їх фінансової стійкості,
які використовуються в практиці зарубіжних держав.
Виклад основного матеріалу. Здатність
підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність за несприятливих обставин свідчить
про його стійкий фінансовий стан і навпаки.
Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти гнучкою структурою капіталу,
уміти організовувати його рух так, щоб забезпечити
постійне перевищення прибутків над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов
для розширення виробництва.
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Різні автори пропонують різноманітні методики аналізу фінансового стану. Станиславчик Е. Н. здійснює
аналіз в 10 етапів [7, с. 17], Шеремет А. Д., Сайфулін
Р. С. і Негашев Е. В. [9] пропонують методику фінансового аналізу, що включає три взаємопов’язані блоки.
Ковальов В. В. [4, с. 99-100] пропонує свою методику
поглибленого аналізу фінансового стану. Бикадоров В. Л. і Алексєєв П. Д. [2, с. 14] вважають, що структура аналізу фінансового стану може складатися з п’яти
основних блоків. Савицька Г. В. [6, с. 168] виділяє свої
блоки оцінки фінансового стану підприємства.
Взаємозв’язок всіх перерахованих показників
представлено на рис. 1.
Як видно з вищеперерахованого існує безліч поглядів з приводу послідовності проведення аналізу
фінансового стану підприємства, єдиної думки немає, і
кожне підприємство повинне вибирати ту послідовність,
яка більш прийнята для його фінансової стратегії.
Послідовність оцінки фінансової стійкості будьякого підприємства регіону можна проводити з використанням традиційних методів аналізу з урахуванням
специфіки їх діяльності.
Результати комплексної оцінки фінансово-господарської діяльності ОП Трест „Антрацитвуглебуд” свідчать,
про значні структурні зміни: чистий робочий капітал скоротився на 2 млн. грн. з одночасним скороченням обсягів поточних активів і поточних пасивів у 10 разів.
Майновий стан ОП Трест „Антрацитвуглебуд” на
задовільному рівні, знос основних засобів становить
70%, частка оборотних засобів зросла вдвічі, а ось
коефіцієнт мобільності скоротився.
Детальний аналіз показників ділової активності
показав, що реорганізація підприємства позитивно
вплинула на ділову активність — скоротився період
погашення як дебіторської так і кредиторської заборгованості, зменшився і період обіговості запасів. Це,
в свою чергу, дозволило підприємству скоротити період і фінансового, і операційного циклів і дало можливість скоротити тривалість перетворення придбаних
матеріальних ресурсів у грошові.
Останні роки після структурних змін підприємство працює нерентабельно. Усі показники цього блоку розраховані з від’ємним значенням і свідчать про
різкий спад ефективності використання і активів, і капіталу, в тому числі і власного.
З огляду на реструктуризацію підприємства, яка
відбулася, деякі показники фінансової стійкості які розраховуються з допомогою традиційних методів, покращилися. Так коефіцієнти забезпечення власними оборотними засобами і запасів, і всіх оборотних активів значно перевищують нормативні. Але з покращенням показників фінансової незалежності погіршилася маневреність
власного капіталу і власних оборотних коштів.
Такий стан може призвести до погіршення
фінансової стійкості підприємства.
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Підтверджує кризовий фінансовий стан аналіз
забезпеченості запасів джерелами фінансування.
Фінансову ситуацію в частині забезпеченості запасів джерелами їх формування слід визнати як кризову, оскільки в якості джерела формування запасів і
витрат підприємство вимушено використовувати кредиторську заборгованість і таким чином стає залежним і фінансово нестійким.
Баланс підприємства ліквідний на 75%, коефіцієнт
ліквідності характеризує достатність оборотних коштів
для погашення боргів протягом року, але відбулося скорочення коефіцієнтів швидкої та абсолютної ліквідності.
Це свідчить про зниження готовності підприємства негайно погашати короткострокову заборгованість.
Співвідношення короткострокової дебіторської і
кредиторської заборгованості зросло.
Для об’єктивного оцінювання фінансового стану підприємства з метою своєчасного виявлення факту
фінансової неспроможності, а також запобігання злочинам, пов’язаним з фіктивним банкрутством, необхідно використовувати систему науково обґрунтованих моделей. Такий аналіз необхідний і для акціонерів,
інвесторів, які планують вкласти кошти у підприємство, і для банків під час видачі кредитів. Науково обґрунтовані моделі прогнозування фінансової неспроможності та банкрутства потрібні для ведення раціонального антикризового управління підприємством.
Воно допомагає розробити заходи, необхідні для
підтримання його успішного функціонування.
Дослідження фінансового стану підприємства з
метою раннього виявлення ознак кризового розвитку,
що спричиняють можливість банкрутства, є складовою
частиною загального фінансового аналізу. Разом з тим,
цей блок фінансового аналізу має певні особливості і
за об’єктами, і за методами його проведення. Найчастіше йдеться про факторні моделі — дискримінантний
аналіз. Він є одним з найважливіших інструментів системи раннього запобігання та прогнозування банкрутства підприємств. Зміст дискрімінантного аналізу полягає у тому, що за допомогою математично-статистичних методів будують функцію та розраховують інтегральний показник, на підставі якого можна з достатньою ймовірністю передбачати банкрутство суб’єкта
господарювання. Дискримінантний аналіз ґрунтується
на емпірично-індуктивному дослідженні фінансових
показників великої кількості підприємств, одні з яких
збанкрутіли, а інші успішно продовжують свою
діяльність. При цьому широко застосовуються методи
економетричного моделювання.
З огляду на специфіку ринкових відношень в
Україні та особливостей фінансової діяльності суб’єктів
підприємництва до використання можливі і моделі діагностики банкротства, які розроблені зарубіжними економістами. Зокрема це модель Спрінгейта та модель
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Рис. 1. Структурно-логічна модель аналізу фінансового стану підприємства
Динаміка показників прогнозування банкрутства

XI
Х2
Х3
Х4
Z

2007р.
0,6
1,19
2,2
1,47
6,31

XI
Х2
ХЗ
Х4
Z

2007р.
2,2
1,136
0,52927
0,16
1,155

Модель Спрінгейта
2008 р.
0,33
-4,46
-26,2
1,28
-30,13
Модель Таффлера
2008 р.
-26,2
1,970
0,169
0,16
-13,44

Таффлера, де для розрахунків результату (Z) використані ряд показників фінансової діяльності.
Модель Спрінгейта досягла 92,5% точності прогнозування платоспроможності на рік уперед, проте,
з часом цей показник зменшується.
Модель Таффлера є чотирьохфакторною і, використовуючи статистичний метод, відомий як аналіз
багатомірного дискримінанта, можна побудувати модель платоспроможності. Використовують вибірковий
підрахунок співвідношень типовий для визначення
деяких ключових вимірів діяльності корпорації — прибутковості, відповідності обігового капіталу, фінансового ризику та ліквідності. Поєднуючи ці показники і

2009 р.
0,3
-18,47
127,8
1,38
-140,19
2009 р.
-127,8
4,609
0,152
0,16
-66,9

зводячи їх відповідним чином, модель платоспроможності дає точну картину фінансового стану корпорації.
В Україні використання зарубіжних дискримінантних моделей ускладнюється такими чинниками:
— моделі побудовані за відомостями іноземних
компаній, а будь-яка країна має свою специфіку;
— критерій Z (результат) побудований на відомостях минулого десятиріччя;
— за останні роки економічна ситуація змінилася в усьому світі і тому проведення аналізу потребує
коректування структурного складу моделей;
— існують розбіжності під час врахування вагомості окремих показників у моделях;
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— на формування деяких показників значно
впливає інфляція;
— балансова вартість окремих активів не відповідає їх ринковій ціні.
Це визначає необхідність коригування показників
оцінки кризового розвитку підприємства.
Але використання цих моделей має високу
ймовірність оцінювання і досить дієві на практиці.
Графічне зображення результатів відображає сталу тенденцію і свідчить про можливість використання
для підтвердження результатів. Найбільш помітна залежність між моделями в динаміці.
На думку Шморгун Н. П. і Головко І. В. [10] за проведеним адаптивним аналізом можна стверджувати, що
українським підприємствам для аналізу фінансового стану та прогнозування банкрутства найбільш доцільно використовувати модель Таффлера. Показники за цією моделлю мають більш сталий та плавний характер, а порогове число не завищене для нашої кон’юнктури ринку.
Відомості розрахунків моделі Спрінгейта за останні два роки підтверджують, що підприємство є потенційним банкрутом, оскільки Z < 0,862.
Оскільки при Z > 0,3 у підприємства по моделі
Таффлера були би хороші перспективи покращення своєї
платоспроможності, то при значенні менше цієї межі
робимо висновок про відсутність таких перспектив.
Квтр.пл. =
)

=

1,954 +

3
1
(1,954 - 1,971) 1,954 + (-0,017)
12
4
=
=
2
2

1,954 - 0,00425
= 0,97
2

Визначення коефіцієнта втрати платоспроможності
(Квтр.пл.) підтверджує те, що підприємство в найближчі
три місяці може втратити свою платоспроможність.
Висновки: Таким чином при оцінці фінансової
стійкості доцільно використання не тільки традиційних
методів та способів діагностування фінансової
стійкості, але й проведення оцінки стану з допомогою
моделей, які використовуються в практиці зарубіжних держав, адаптувавши їх до українських умов розвитку ринкових відношень.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ
СТРАХОВОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Страховий ринок України останніми роками демонстрував швидкі темпи зростання відносних кількісних параметрів. Навіть фінансова криза більш вплинула на банківський сектор, аніж
на страховий. Проте його якісні, а також абсолютні
показники в Україні так і не досягли рівня розвинених
західних держав. Однак страхові компанії є потенціальними потужними інституційними інвесторами,
спроможними акумулювати заощадження населення
та трансформувати їх в інвестиційні ресурси, які так
необхідні для економічного розвитку регіонів та країни в цілому. Саме тому активізація інвестиційної діяльності страхових компаній на регіональному рівні має
велике значення у цьому напрямку.
Аналіз останніх досліджень. Вивченню проблем і перспектив розвитку вітчизняного страхового
ринку присвятили свої праці Я. Шумелда, В. Грушко,
В. Поворозник, Л. Позднякова, О. Музика-Львівська,
О. Капустинський, В. Коломієць, механізм державного регулювання розглядали С. Сухонос, А. Дєгтяр,
Р. Соболь та ін. Але питання розвитку страхової та інвестиційної діяльності на регіональному рівні є ще недостатньо вивченими, але дуже актуальними на сьогодні,
і потребують подальшого дослідження та розробки
структурно-функціональної моделі функціонування
системи страхування в цих умовах.
Метою статті є розробка структурно-функціональної регіональної моделі розвитку системи страхової та інвестиційної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Як показав аналіз
розвитку страхового ринку, сьогодні, у більшості промислово розвинених країн, існує пряма залежність між
економічною та структурно-відтворювальною політикою держави й рівнем розвитку ринкових відносин.
Тобто, чим могутніший державний вплив на розвиток
і формування ринкових механізмів і регуляторів, при
тому, що в саморегулювальній економічній системі
держава перетворюється в координуючий орган усієї
господарської системи, тим вище рівень розвитку ринкових взаємин.
У частині основних шляхів подальшого розвитку страхування в Україні ми також дотримуємося цього

висновку й покладаємо його в основу синтезації регіональної страхової ринкової саморегуляції й державного регулювання страхової діяльності та інвестиційного програмування.
У сучасній економічній літературі ряд науковців
ставлять інвестиційну функцію поруч із іншими функціями, які виконують страхові компанії. Зокрема,
М. Александрова, під час розгляду функцій страхування виокремлює інвестиційну функцію, котра передбачає вкладення тимчасово вільних коштів страховика в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності
з метою отримання прибутку [1]. О. Гвозденко зазначає, що основним джерелом отримання прибутку для
страхової організації більшості цивілізованих країн є
не стільки збір страхових платежів, а власне інвестиційна діяльність, тобто вкладання частини тимчасово
вільних коштів резервного страхового фонду в прибуткові науково-технічні проекти, комерційні угоди та
різноманітні цінні папери [2].
Розмір додаткового інвестиційного прибутку є
одним з важливих критеріїв спроможності страховика ефективно управляти активами [5]. У розвинутих країнах компанії страхового сектору отримують
прибуток переважно за рахунок реалізації успішної
інвестиційної політики [4]. Таким чином, інвестиційна діяльність страхових компаній має велике значення і на мікрорівні, оскільки вона є одним з головних
факторів забезпечення ефективного функціонування
страхової компанії [3].
Зауважимо, що перебуваючи в ролі інвестора,
страховик не лише набуває додаткового джерела прибутків, але й наражається на додаткові ризики [3]. Враховуючи той факт, що кошти страхових резервів не є
власністю страховика, то важливе значення має державна регламентація розміщення цих резервів [6].
Інвестування та розміщення коштів страхових
резервів з урахуванням вимог чинного законодавства
означає дотримання страховиком законодавчо регламентованих напрямів розміщення, нормативів розміщення та принципів розміщення [3].
Дотримуючись системного підходу та виходячи
з вищенаведених факторів, пропонуємо розробити
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Асоціація економічної
взаємодії областей
«Донбас»

Формування регіональних
інвестиційних програм

Координаційна рада зі страхування та
інвестиційної діяльності

Регіональний центр інноваційної страхової та інвестиційної діяльності при
асоціації «Донбас»
Аналітичний
структурний підрозділ

Фінансово-економічний
структурний підрозділ

Структурний підрозділ
координації перестрахування

створюється

Формування обласних
інвестиційних програм

Адміністрація Донецької
області

Обласний
центр розвитку
страхової
та
інвестиційної
діяльності

Обласні галузеві
органи
управління

Обласні галузеві
органи
управління

Організація
(підприємство)

Організація
(підприємство)

Організація
(підприємство)

Організація
(підприємство)

Організація
(підприємство)

Організація
(підприємство)

Акредитовані
страхові
компанії

Акредитовані
страхові
компанії

створюються

Адміністрація Луганської
області

ПРИМІТКИ:
Умови акредитації страхових компаній:
- розміщення частини страхових резервів у
фінансових інструментах адміністративних і
територіальних установах і організаціях;
- використання частини прибутку від страхової
діяльності,
на
основі
повернення,
на
фінансування обласних економічних і соціальних
програм;
- формування
перестрахової
політики
з
урахуванням рекомендацій регіонального центру
розвитку страхової та інвестиційної діяльності;
- цільове використання коштів попереджувальних
заходів у т.ч. й за рекомендаціями обласних
центрів розвитку страхової та інвестиційної
діяльності.

Умовні позначки:
інвестиційна діяльність;
організація взаємодії страхових
компаній і галузевих організацій
(підприємств) областей;
страхові внески.

Рис.1. Структурно-функціональна модель регіональної системи інтеграції
страхової й інвестиційної діяльності областей, що входять в „Донбас”
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структурно-функціональну модель регіональної системи розвитку страхової та інвестиційної діяльності для
Донбаського регіону України (Донецької та Луганської областей), які є найбільш однорідними за своїми
політичними, економічними і соціальними ознаками
(рис. 1), і крім того, володіють високим потенціалом
ринку страхових послуг і незначним обсягом страхових операцій.
Концептуально структурно-функціональна модель
це замкнений контур, що послідовно поєднує в технологічному ланцюгові організаційні та економічні
взаємини всіх суб’єктів страхової та інвестиційної діяльності. Структурно вона складається із системи обласних інжинірингових, координаційних центрів розвитку страхової та інвестиційної діяльності, організаційно-взаємозалежних регіональних координаційних
центрів і координаційною радою з питань страхування
при асоціації „Донбас”.
Основними функціями регіонального центру при
асоціації „Донбас”, виконавчого органа Координаційної ради, є сегментація страхового ринку в регіоні, формування цільових програм страхування на госпрозрахунковій основі, реалізація їх за допомоги обласних
центрів, установлення тісних зв’язків взаємовигідного
співробітництва галузевих підприємств, організацій і
установ зі страховими компаніями, регулювання процесів перестрахування, формування регіональних інвестиційних проектів за рахунок фінансових коштів страхових компаній і методологічне керівництво реалізацією
програм.
На рівні областей, формуються обласні системи
розвитку страхової та інвестиційної діяльності в складі
галузевих органів управління Адміністрацій областей,
Координаційних рад Адміністрацій областей з питань
страхової та інвестиційної діяльності (за необхідності),
обласних центрів розвитку страхової та інвестиційної
діяльності й акредитованих при них страхових компаній. У цьому випадку організація обласних систем
розвитку страхової й інвестиційної діяльності створює
умови для участі адміністрацій областей в організації
процесу страхування.
Обласні центри розвитку страхової та інвестиційної діяльності за участі адміністрації областей і галузевих органів управління виступають для об’єктів
страхування гарантом успішної розробки й освоєння
страхових програм і забезпечують повне охоплення
страхового поля в регіоні.
Найважливішим завданням, що вирішують зазначені центри, є організація розробок і впровадження
перспективних комплексних цільових (галузевих) програм страхування в регіоні, залучення до їхньої реалізації широкого кола місцевих страхових компаній та
їх союзів, перестрахування ризиків у рамках регіону,

а також у великих українських і закордонних страхових компаніях. Така організація системи дозволяє одержати істотні обсяги фінансових коштів за рахунок акумулювання відрахувань страхових компаній для інвестування їх у цільові програми економічного розвитку областей.
Основою обласних систем розвитку страхової та
інвестиційної діяльності регіону є цільові програми
добровільних видів страхування, реалізовані за рахунок позабюджетних коштів населення, орендарів або
власників об’єктів нерухомості, устаткування, транспортних засобів, земельних угідь та іншого майна.
До них відносяться програми:
— традиційних майнових видів страхування
обігових коштів (у т. ч. і комунальних підприємств),
страхування житлових і нежитлових приміщень, будівель, вантажів та інших видів майна;
— страхування основних і обігових коштів, що здобуваються (передаються) на лізингових умовах, за кредитними лініями та іншими джерелами фінансування;
— страхування основних і обігових коштів, переданих у заставу за кредитними лініями, інвестиційних програмах;
— страхування втраченого прибутку під час простою виробництва в результаті настання страхових
подій;
— страхування врожаю й сільськогосподарської
продукції;
— страхування транспортування нафти й газу;
— екологічне страхування;
— страхування різних видів наземного, повітряного й водного транспорту;
— страхування професійної відповідальності;
— страхування відповідальності осіб, що займаються певними видами діяльності, що підлягають ліцензуванню в органах підвідомчих Адміністрації регіону;
— медичне страхування;
— обов’язкове й добровільне; страхування від
нещасних випадків та інші програми.
Зазначимо, що запропонований підхід не виходить за межі існуючого страхового ринку. Його основою є розробка й впровадження нових страхових програм і технологій за допомогою акредитованих при
обласних центрах страхових компаній. Перелік перспективних програм і типова програма страхування
життя за участі адміністрації суб’єкта, ми розглянули
за вищевикладеними критеріями.
Вочевидь, що без відповідної нормативної
підтримки таких програм на рівні адміністрації
суб’єкта, який регламентує взаємовідношення між
суб’єктами страхового ринку, їх ефективна реалізація практично неможлива. Отже, Адміністрація регіону бере на себе зобов’язання: надавати підтрим-
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ку місцевим страховим організаціям під час реалізації обласних програм страхування, спільно зі страховими компаніями визначати конкретні цільові інвестиційні проекти, на які планується направити частину страхових резервів, отриманих страховими
організаціями, підтримувати страхові організації в
страхуванні обласної нерухомості без залучення
бюджетних коштів, надавати необхідну інформацію
по запропонованим об’єктам страхування, залучати фахівців адміністрації до розробки обласних програм страхування та для організації робіт зі страхування підвідомчих і інших організацій і підприємств
регіону, рекомендувати підприємствам установам і
організаціям регіону використовувати послуги акредитованих страхових компаній під реалізацію регіональних страхових програм.
Окрім того, перед регіональною системою розвитку страхової та інвестиційної діяльності постає завдання із забезпечення захисту українських страхових
компаній в умовах твердої конкуренції з боку закордонних страхових компаній, яка існує з моменту вступу
України до Світової організації торгівлі.
Враховуючи потенційні можливості закордонних
страхових компаній і динаміку входження України в
міжнародну страхову систему, зазначимо, що специфіка діяльності українських страхових компаній і їх можливості затруднюють процес входження вітчизняних
страховиків до західного страхового ринку. Аналіз подібних процесів в інших сферах економіки обумовлює
необхідність вживання упереджуючих заходів організаційного й економічного характеру з метою захисту
вітчизняного страхового ринку від демпінгових цін на
страхові продукти й створення активно функціонуючого інституту посередників (агентів, брокерів) страхових правовідносин.
Розглядаючи вітчизняну систему страхування в
інституціональному аспекті, зазначимо, що, безперечно, негативним фактором є відсутність регіонального
інституту її державного регулювання, і безсумнівною
перевагою запропонованої організаційно-функціональної моделі є забезпечення інформаційної, правової й
методичної підтримки з боку регіональних (обласних)
органів управління. Безсумнівно, важливою обставиною є й той факт, що обласні центри розвитку страхової й інвестиційної діяльності, як брокер, будуть стояти на боці інтересів страхувальників і захищати їхні
майнові права.
Як зазначалося раніше, основою регіональної системи розвитку страхової та інвестиційної діяльності є
цільові, комплексні програми добровільного страхування. Може створитися враження, що пропонована
організаційна структура трохи обмежує вплив конкуренції на розвиток ринку страхових послуг. Однак,
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розглядаючи діяльність страхових компаній, що діють
на території областей, що входять в Асоціацію економічної взаємодії областей регіону „Донбас”, їхню низьку ефективність, дозвіл цієї проблеми можливий лише
в межах пропонованої системи страхування, що поєднує можливості страхових організацій для забезпечення фінансової стійкості операцій із страхування й
поверненню страхових виплат.
Для ефективної реалізації цієї стратегії, розгляд
основних функцій суб’єктів страхових правовідносин регіональної системи можливий лишу у поєднанні
з основними цілями нашего дослідження. До них
відносяться:
— по-перше, створення системи страхового захисту регіональних об’єктів різних форм власності за
рахунок реалізації регіональних перспективних інноваційних програм в області страхової та інвестиційної
діяльності, об’єднання фінансових коштів і зусиль
страхових організацій для забезпечення фінансової
стійкості операцій із страхування й відшкодування страхових виплат, створення єдиної технології в межах конкретної комплексної програми страхування на основі
єдиної системи тарифікації правил (умов) страхування й оцінки ризиків, прийнятих на страхування. Очевидним, у цьому зв’язку, є створення надійної перестрахувальної інфраструктури з розміщення страхових ризиків серед страхових і перестрахувальних компаній, що мають стійке фінансове становище, формування програм превентивних заходів, що знижують
ризик і розміри можливого збитку.
— по-друге, пошук нових форм залучення позабюджетних засобів (страхових резервів) для реалізації інвестиційних програм областей регіону.
Відповідно до запропонованої нами структурнофункціональної моделі регіональної системи розвитку страхової й інвестиційної діяльності, регіональними суб’єктами страхових правовідносин є:
1. Страхувальники — фізичні або юридичні особи
будь-якої організаційно-правової форми, які реалізують
страховий захист об’єктів різних видів власності на
підставі договорів зі страховими організаціями й на
умовах розпорядчих і програмних документів територіальних (місцевих) органів влади й управління.
2. Страховики — страхові організації, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності на території України й беруть
участь у реалізації конкретної комплексної програми
страхування.
3. Виконавча дирекція Асоціації областей регіону
„Донбас”, що входять до її складу, формує єдину політику розвитку страхової й інвестиційної діяльності в
областях і здійснює регулювання страхової й інвестиційної діяльності в регіоні за допомогою Координацій-
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ної ради з питань страхування на основі Конституції
України, законів, постанов і розпоряджень уряду, розпоряджень і постанов місцевих органів законодавчої
й виконавчої влади.
Функціонально Координаційна рада з питань страхування здійснює стратегічне планування розвитку
страхової та інвестиційної діяльності й експертний
аналіз внесених на розгляд керівництва областей перспективних програм страхування.
4. Територіальні (місцеві) органі влади та управління (адміністрації областей), галузеві органі управління адміністрацій областей, адміністрації міст і районів регіону.
Тобто, їх основною функцією є регулювання взаємовідносин страхових суб’єктів щодо проведення
соціальної, податкової й фінансової політики з метою
підтримки ринкової рівноваги через видання комплексних, цільових програм страхування.
Розглядаючи різні управлінські технології, їх переваги й недоліки, на нашу думку, програмно-цільове управління розвитком регіонального страхового ринку на нинішньому етапі має винятково необхідний характер, тому що передбачає розробку цілей управління, визначення механізму їх досягнення й строків проміжного стану керованих об’єктів.
5. Регіональний центр інноваційної страхової й інвестиційної діяльності, як виконавчий орган Координаційної ради зі страхування при Асоціації, є координуючим органом інноваційної діяльності обласних центрів
розвитку страхової й інвестиційної діяльності.
Основний вид діяльності такого центру полягає
у трансформації ідей, результатів досліджень регіонального страхового ринку й розробок у новий або вдосконалений страховий продукт, впроваджений на ринку, у новий удосконалений технологічний процес його
реалізації (продажу страхового продукту).
Інноваційна діяльність регіонального центру припускає цілий комплекс аналітичних, технологічних,
фінансових і комерційних заходів, які в сукупності
призводять до інновацій.
Отже, основними інноваційними видами діяльності (функціями) регіонального центру є:
а) інструментальна підготовка й організація реалізації комплексних, цільових (галузевих) та інших
програм страхування, у тому числі й перестрахування, на виконання розв’язання прийнятих Координаційною радою питань зі страхування; організація реалізації програм, що припускають взаємодію з обласними центрами розвитку страхової та інвестиційної
діяльності й обласними органами влади та управління, формування цільових страхових пулів для забезпечення страхового захисту, особливо великих галузевих і інших об’єктів, а також участь у форму-

ванні інвестиційних програм, реалізованих на території областей регіону;
б) формування технологічного процесу реалізації
інноваційного страхового продукту, підготовку персоналу для застосування нових страхових технологій
продажів;
в) маркетинг нових страхових продуктів і технологій;
г) придбання ліцензій, різних „ноу-хау” та послуг
технологічного змісту;
д) придбання необхідних технічних засобів для
реалізації інновацій;
е) виробниче проектування, необхідне для створення концепції, розробки, виробництва й маркетингу
нових страхових продуктів і технологічних процесів.
7. Обласні центри розвитку страхової та інвестиційної діяльності свої функції з управління реалізують
за допомогою реалізації таких процедур, як: сегментація страхового ринку області, акредитація й координація діяльності страхових та інших організацій для реалізації цільових (комплексних) програм страхування, представлених регіональним центром, участь у формуванні інвестиційних програм спільно зі страховими
компаніями, а також цільових превентивних заходів
щодо попередження страхових випадків.
У результаті дослідження встановлено, що основними умовами взаємодії Регіонального центру інноваційної страхової та інвестиційної діяльності з обласними центрами є договірні взаємини, що визначають згоду сторін
щодо фінансування агентських і брокерських послуг, а
також щодо реалізації програм превентивних заходів й
інвестування страховими організаціями фінансових коштів
на розвиток матеріально-технічної й господарської бази
області, розв’язок соціально-значимих завдань, тобто на
формування інвестиційного портфеля області.
Регіональний центр розробляє й затверджує базові страхові й інвестиційні програми, рекомендовані
для реалізації в областях. На їхній підставі обласні центри разом із представниками адміністрації областей
відповідно до потреб областей розробляють цільові
програми страхування, деталізовані за конкретними
видами страхування й галузями, які впроваджуються
в практику за допомогою видання відповідних нормативних актів обласних адміністрацій.
Під ці програми проводиться акредитація страхових компаній для їхньої реалізації в межах єдиної системи. Під час реалізації програм обласні центри сприяють
акредитованим компаніям в організації співробітництва
з конкретними підприємствами й організаціями області
за допомогою галузевих обласних органів управління.
Обласні центри під час акредитації страхових компаній
сегментують страховий ринок, визначаючи для одної чи
іншої страхової компанії коло об’єктів страхування.
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Акредитовані страхові компанії складають договори страхування із клієнтами, одержують страхову премію, ухвалюють покласті на себе зобов’язання з виплат
відшкодувань збитків від страхових випадків і формують страхові резерви. За допомогою бюджетів обласних
центрів проводяться відрахування за рахунок комісійних
винагород частини резерву попереджувальних заходів і
інвестиційних ресурсів. Обласні центри, у свою чергу,
розраховуються з регіональним центром, що надали їм
установлені й погоджені фінансові кошти.
Участь страхових компаній в інвестиційній діяльності (у тому числі довгострокових інвестиційних програмах областей) здійснюється за рахунок нагромадження ними інвестиційних ресурсів: за договорами
довгострокового страхування життя — відразу після
укладання договору страхування, за ризикованими
видами страхування — інвестування до 50 % страхових премій під час беззбиткового проходження договорів після відрахування податкових платежів і страхових виплат).
Крім того, передбачається організація регіональним центром збалансованого перестрахувального захисту на обласному й міжнародному рівні, за допомогою провідних українських й закордонних страхових і перестрахових організацій.
Висновок. Таким чином, на підставі проведених
досліджень зазначимо, що регіональна система регулювання страхової діяльності моделює взаємини Адміністрації регіону „Донбас” зі страховими організаціями
й забезпечує управління розвитком ринку страхових
послуг, з урахуванням цілей інвестиційних програма
розвитку виробництва й соціальної сфери регіону. Застосування цієї програми на практиці призведе до активізації інвестиційної діяльності страхових компаній на регіональному рівні та сприятиме вирішенню соціальноекономічних проблем за рахунок нових джерел фінансування, та сприятиме розвитку страхової та інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні.
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Махортов Ю. О., Зюбін В. М. Структурнофункціональна модель регіональної системи
інтеграції страхової та інвестиційної діяльності
Стаття присвячена моделюванню системи інтеграції страхової й інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Розглянуто особливості здійснення інвестиційної діяльності страховими компаніями, проаналізовано сучасні проблеми страхового ринку, надано
рекомендації щодо усунення негативних тенденцій та
явищ щодо формування умов активізації інвестиційної
діяльності страхових компаній на регіональному рівні.
Ключові слова: страхові компанії, страхова
діяльність, інвестиції, інвестиційна діяльність.
Махортов Ю. А., Зюбина В. М. Структурнофункциональная модель региональной системы
интеграции страховой и инвестиционной деятельности
Статья посвящена моделированию системы интеграции страховой и инвестиционной деятельности на
региональном уровне. Рассмотрены особенности осуществления инвестиционной деятельности страховыми
компаниями, проанализированы современные проблемы страхового рынка, даны рекомендации по устранению негативных тенденций и явлений для формирования условий активизации инвестиционной деятельности страховых компаний на региональном уровне.
Ключевые слова: страховые компании, страховая деятельность, инвестиции, инвестиционная деятельность.
Makhortov Y., Zyubin V. Structural-functional
model of regional integration and investment
insurance
Clause is devoted to modeling of system of
integration of insurance and investment activity at a
regional level. The features of realization of investment
activity by the insurance companies are considered, the
modern problems of the insurance market are analysed,
the recommendations for elimination of the negative
tendencies and phenomena for formation of conditions
of activization of investment activity of the insurance
companies at a regional level are given.
Key words: the insurance companies, insurance
activity, investment, investment activity.
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ПОДАТКОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних
умовах розвитку глобалізаційних процесів та суттєвого
загострення міжнародної конкуренції своєчасне прогнозування та ефективне управління податковими ризиками
підприємства визнано в світі надзвичайно важливим
фактором забезпечення конкурентоспроможності.
Сутність проблеми, що склалася на сьогодні в
Україні, полягає в тому, що в той час, коли відповідні
фахівці в розвинутих країнах світу ефективно використовують прогнозування та мінімізацію податкових ризиків підприємства на користь окремих підприємств і
економіки власної держави, у науці України взагалі
не досліджувалося це питання на належному рівні.
У той час, коли вітчизняний законотворець спрямований на пошук шляхів захисту надходжень до державного бюджету та податкові органи стають все більш
жорсткими у своїх підходах стосовно наповнення державного бюджету та забезпечення виконання зобов’язань, актуальність дослідження податкових ризиків
підприємства стає очевидною.
Як відомо, наслідки фінансової кризи негативно
вплинули на темпи розвитку економіки нашої країни.
В свою чергу, саме податкові ризики особливо зараз
є чи не найвагомішим критерієм, який визначає, куди
вкладати кошти та чи вкладати їх взагалі. А оскільки
залучення іноземних інвестицій визначено Україною
прерогативою подальшого розвитку, то постає необхідність дослідження податкових ризиків.
Актуальність дослідження обумовлена дуже низьким ступенем розробки теми у вітчизняній літературі,
а водночас очевидною потребою суб’єктів господарської діяльності у підрахунку податкових ризиків з метою підвищення ефективності їх функціонування та
оновлення економіки України.
Мета статті полягає у тому, щоб висвітлити актуальні проблеми у сфері податкових ризиків та запропонувати дієві механізми їх вирішення.
Проблематиці податкових ризиків присвячені
роботи О. Д. Вовчак, В. В. Вітлінського, О. М. Тимченко, П. К. Бечко, Н. В. Лиси, В. М. Гранатурова,
І. Б. Ясенової тощо. Питання податкової безпеки та її
структурних елементів досліджували такі вітчизняні
науковці, як В. П. Вишневський, С. В. Каламбет,
А. І. Крисоватий, Н. В. Новицька, Ц. Г. Огонь,
С. В. Онишко [1, с. 47] тощо.
Аналіз останніх досліджень показав, що регулювання та все більша увага з боку державних органів

стосується підприємств. Податкові ризики не є виключенням з переліку економічних ризиків.
Податкові ризики мають бути ґрунтовно досліджені
та оптимізовані, оскільки підприємства мають справу з
все більшим обсягом нормативно правового регулювання з боку держави, в першу чергу — податкових органів.
Саме податкові ризики завжди були одним з найвагоміших факторів з усього переліку економічних
ризиків, оскільки саме податкові ризики можуть і зменшити прибуток, збільшивши збитки, і зменшити на одну
третину прибутковість підприємства тощо. У будь-якому разі, варто контролювати податкові ризики, а саме
досліджувати, прогнозувати та оптимізувати.
Збільшення обсягу зовнішньо-економічних операцій, уважний нагляд з боку податкових органів по всьому світу і всезростаюче ускладнення податкових режимів
роблять міжнародне оподаткування дедалі складнішим.
Як відомо, ризик породжується об’єктивно існуючими невизначеністю, конфліктністю, нестачею інформації
на момент оцінювання, прийняття управлінських рішень,
неоднозначністю прогнозів, змінами і в оточуючому середовищі, і в системі, еволюційно-трансформаційними
процесами, нестачею часу для наукового обґрунтування
значень економічних і фінансових показників та підтримки прийняття відповідних рішень.
Виходячи з узагальненого визначення, під поняттям „ризик” розуміємо ступінь потенційної можливості
для суб’єкта понести фінансові або інші втрати внаслідок негативних відхилень від очікуваних результатів,
що ґрунтуються на чинних нормах права та враховуються суб’єктом при прийнятті рішень [2, с. 132 — 139].
На практиці управління ризиками є розповсюдженим, але саме податки являють собою основний компонент. Що стосується терміну «податковий ризик», то
слід звернути увагу, що хоч податковими органами за
основу взято визначення податкових ризиків як теоретичну ймовірність того, що внаслідок певних дій платника податку певні платежі до бюджету можуть надійти
не в повному обсязі або несвоєчасно, а в методичних
рекомендаціях ДПА податковий ризик розглядається як
вірогідна можливість порушення податкового законодавства, у результаті чого можливі втрати бюджету, але
таке визначення податкових ризиків стосується саме
податкових ризиків держави, а не податкових ризиків
платника (тобто в нашому випадку підприємства).
Податковий ризик платника податків відносяться
до різновиду підприємницьких ризиків. Чинниками
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його можуть бути: зміна податкової політики, у результаті чого може збільшитися податковий тиск, і відповідно, збільшиться податкове зобов’язання; можливість
донарахувань і платежів та штрафів за ненавмисне
порушення суб’єктом господарювання чинного законодавства; помилки та недоліки при плануванні, проектуванні та організації бізнесу тощо [3].
Що стосується податкових ризиків підприємства,
то в широкому розумінні ризик являє собою щось таке,
що може призвести до негативних результатів, таким
чином, що фінансові результати після оподаткування
операції або господарської діяльності можуть бути не
такими, як очікувалося.
Наприклад, для фінансових організацій податкові
ризики можуть бути більш зрозумілими, якщо їх поділити на загальні ризики, що притаманні більшості комерційних організацій, та специфічні ризики, притаманні, наприклад, фінансовим продуктам певної галузі.
Зробивши ґрунтовне дослідження різновидів податкових ризиків автор вважає за доцільне до загальних ризиків відносити наступні:
• По-перше, ризик відповідності, який, в свою
чергу, може бути:
— або ризиком технічної чи фактичної неточності,
— або ризиком неправильного кодування витрат,
— або ризиком запізнього пред’явлення повернень,
— або ризиком недосконалого податкового планування.
• По-друге, ризик планування, а саме —
— його відсутності,
— технічних недоліків,
— зайвого тиску в плануванні чи
— недоліків впровадження запланованого.
• По-третє, бухгалтерський ризик, що становить собою неправильне відображення податкових зобов’язань.
Що ж стосується операційних ризиків, то їх варто класифікувати на:
• Технічний — різновид операційних ризиків, при
якому технічна основа збору податків піддається сумніву,
• Бухгалтерський — різновид операційних ризиків, при якому податковий аналіз залежить від бухгалтерського обліку, що не допустимо,
• Зміни закону — різновид операційних ризиків,
при якому зміна закону впливає на операцію до вступу
в силу, зміщує точку беззбитковості та очікуваний дохід,
• Протиріччя — різновид операційних ризиків, при
якому режим прийнятий для однієї операції призводить до помилок при виконанні іншої операції,
• Концентрації — різновид операційних ризиків,
при якому значна кількість операцій не виконуються в
результаті одного технічного збою,
• Реалізації — різновид операційних ризиків, при
якому виникає ризик того, що операція не буде реалізована належним чином. Таким чином, вона провалюється по факту.
Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

• Адміністративний — різновид операційних ризиків, при якому поточне адміністрування операції
не правильно відображається в бухгалтерському обліку або податковій декларації; не проведено відбір;
або є деякі оперативні збої.
• Репутації — різновид операційних ризиків, при
якому операції або підхід значною мірою погіршують
взаємини з податковими органами.
Також треба пам’ятати, що реклама господарської діяльності впливає на взаємини з акціонерами, контрагентами, страхувальниками та іншим клієнтам.
Звернемо увагу на те, що існує історично обумовлена тенденція відображати податки як комплексний напрямок, який лишають на розгляд спеціалістів
в оподаткуванні. Це може призводити до того, що податки стають ізольованими від всієї іншої господарської діяльності. Але таке застосування вже не відповідає вимогам сьогодення, оскільки виникає логічне запитання, як власне керівництво підприємства може пересвідчитися, що йому зрозуміло, що і як виконує
податкова функція?
Отже, податкові департаменти не можуть дозволити собі бути ізольованими від всієї господарської діяльності. Сфера оподаткування, як спеціалізація управлінських процесів, має свої особливості, які вирізняють її серед інших, оскільки вона потребує стратегії, яка враховує ризик, який має добре усвідомлюватися організацією та бере до уваги увесь спектр ризиків, а не фокусується вузько на технічних аспектах оподаткування.
Оскільки керівництво має чітко розуміти вплив,
який здійснює оподаткування, та який ефект воно має
на ризики підприємства в цілому, то воно (керівництво)має продовжувати ставити запитання стосовно контролю та податкового узгодження найбільш вагомих
операцій, та пересвідчуватися, що надійні та незалежні
звіти є в наявності та проводяться вчасно.
Очевидно, що на сьогодні жоден податковий
агент не хоче провокувати податкові органи та жоден
не стане в будь-якому разі захищати своє податкове
планування в судовому процесі. Всі розуміють, що
занадто значна кількість часу витрачається на жалоби,
а планування на належному рівні просто відсутнє. Тож,
на думку автора, краще використовувати вже відомі
технології та вміння, що дозволило б спеціалістам в
галузі оподаткування переорієнтувати свої зусилля.
Затвердження основних напрямків податкової стратегії
стає все більш розповсюдженим, але все ж в Україні
залишається ще забагато підприємств, для яких затвердження основних напрямків податкової стратегії
лишається просто незнаною розкішшю. Дійсно, для
деяких основні напрямки податкової стратегії можуть
стати зрозумілими після роз’яснень та шляхом поступового усвідомлення.
У деяких країнах світу пануючим ствердженням є
те, що зважаючи на спеціальну природу податкові ризи-
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ки є самі по собі предметом розгляду саме Радою Директорів (або іншим керівним органом відповідного
підприємства). В Австралії Комісар з оподаткування звертається до голови компаній, що розміщають власні цінні
папери на фондовій біржі та радить їм звернути більше
уваги на управління податковими ризиками. Основне,
що Комісар з оподаткування хоче донести Радам Директорів підприємства є те, що вони мають самі вчасно
планувати свої податкові ризики, а не чекати доки податкові ризики виявлять себе на практиці [4].
Але ж Рада Директорів (або інший керівний орган
відповідного підприємства) має бути належної якості.
Зрозуміло, що, зважаючи на комплексність програми, не можна сподіватися на розуміння в деталях податкової позиції, але все ж можливо задавати уточнюючі питання та розробити відповідні пояснення.
Залежно від причин, що призвели до того або
іншого податкового ризику автор уважає за потрібне
також виокремити наступні їх групи.
Податковий ризик економічної кризи, що виникає в ситуації різкої і важко передбачуваної зміни економічної ситуації в країні протягом облікового року.
Такий ризик може призвести до значних змін не лише
окремих податкових ризиків, а і до повного перегляду всього податкового плану.
Податковий ризик інфляції — найбільш досліджений вид ризику у сучасній господарській практиці,
але традиційно застосовується лише в сфері комерційної діяльності. Оцінка ризику інфляції під час податкового менеджменту дає змогу прогнозувати надходження не лише протягом звітного року, а й у майбутніх періодах.
Податковий ризик зниження платоспроможності
контрагентів протягом облікового періоду, є наслідком
скорочення обсягу тимчасово вільних грошових коштів
підприємств і організацій. Зниження платоспроможності
контрагентів, як правило, носить поступовий характер.
Такий ризик полягає в поступовому зростанні заборгованості платежів перед підприємством.
Податковий ризик політичної кон’юнктури, що
виникає у випадку, коли обліковий період збігається з
передвиборним періодом. Політичні сили у цей момент можуть використовувати популістські механізми тощо. Це негативно впливає на структуру податкових ризиків.
Податковий ризик зміни правової бази, що виникає під час внесення відповідних змін до податкового законодавства.
Податковий ризик затримки податкових та інших
перерахувань, зумовлений збільшенням термінів проходження платіжних документів у межах банківської
системи. У цьому випадку складається складна ситуація, оскільки контрагент є таким, що виконав свої
зобов’язання перед підприємством, а підприємство
коштів не отримує.

Податковий ризик помилки в плануванні. Під час
планування може виявитись не лише технічна помилка, але й некоректне врахування будь-якої з обставини, значущості та величини перелічених ризиків [5].
Також для підприємства характерними є ризик
посилення податкового тягаря, ризик мінімізації податків, ризик податкового контролю, ризик карного
переслідування податкового характеру.
Ризики посилення податкового тягаря властиві
економічним проектам тривалого характеру, таким, як:
нові підприємства, інвестиції в нерухомість і устаткування, довгострокові кредити. До таких ризиків належать не лише виникнення нових податків і зростання
ставок уже існуючих податків, а й скасування податкових пільг[6, с. 86 — 94].
Звичайно, кожна із запропонованих груп податкових ризиків містить багато різновидів, кожний з яких
потребує окремого якісного й кількісного аналізу з
урахуванням особливостей соціально-економічного
розвитку і податкової культури в Україні.
Оскільки ненадходження відповідної заборгованості
у запланований період призводить до збільшення і податку на прибуток , і до інших наслідків, як-то нарахування штрафних санкцій, то варто звернути увагу на такі
групи ризиків та причин їх виникнення, як випадкові
ризики, ризики непланованого зменшення надходжень
від контрагентів, ризики ухилення контрагентом від сплати
заборгованості та процедурні ризики.
До ризиків недобору відносяться випадкові ризики, ризики оптимізації оподаткування та ризики ухилення від оподаткування, які варто представити наступним чином:
Перша група — випадкові ризики, що можуть
реалізуватися без свідомого бажання реального або
потенційного контрагента уникнути сплати заборгованості, та зумовлюються факторами:
— необізнаності контрагента;
— невмисної контрагента.
Ризики першої групи (випадкові ризики) є ризиками низького ступеню, оскільки не є системними,
можуть бути легко нівельовані (виправлені, усунені)
та не спричиняють значних втрат бюджету.
Друга група — ризики непланованого зменшення надходжень від контрагентів, які зумовлюються
усвідомленим намаганням реального або потенційного контрагента мінімалізувати суму сплати дебіторської заборгованості відповідному підприємству в обліковому періоді, уникаючи прямих порушень норм
чинного податкового та іншого законодавства, та зумовлюються факторами:
— недосконалості законодавчого забезпечення;
— недосконалості нормативного забезпечення.
Третя група — ризики ухилення контрагентом від
сплати заборгованості, які визначаються усвідомленим намаганням реального або потенційного контра-
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гента уникнути сплати заборгованості шляхом порушення чи невиконання вимог чинного податкового та
іншого законодавства.
Ризики другої групи (ризики не планованого
зменшення надходжень від контрагентів) та третьої
групи (ризики ухилення контрагентом від сплати заборгованості) є ризиками високого ступеню, оскільки визначаються усвідомленим намаганням контрагентів уникнути розрахунків, складно піддаються визначенню, кваліфікуванню, документуванню та виправленню (уникненню, усуненню), спричиняють значне
збільшення податкових ризиків підприємства.
До ризиків надвитратності відносяться процедурні ризики, які зумовлюються чинним (запропонованим) регламентом процедур адміністрування податків
та/або вимагають використання при цьому неадекватно великих людських чи матеріальних ресурсів.
Процедурні ризики є ризиками середнього ступеню, оскільки можуть бути виправлені (усунені)
шляхом внесення відповідних змін до визначених процедур на підприємстві або до нормативно-правової бази
відповідної галузі, в якій функціонує підприємство (що
зазвичай займає більше часу та матеріальних ресурсів).
Для уникнення (усунення) кожного визначеного
ризику на підприємстві має розроблятися та впроваджуватися конкретизований перелік заходів. Конкретизований перелік заходів має надавати відповіді на
три запитання: хто?, що?, коли?
Звернемо увагу, що важливим і найбільш складним етапом дослідження податкових ризиків є їх якісний
аналіз, призваний виявити об’єктивні й суб’єктивні чинники, котрі породжують ризик у сфері оподаткування.
Метою визначення податкового ризику є підвищення ефективності управління податками в масштабі
підприємства, галузі, країни, а в умовах глобалізації й
на міжрегіональному рівні.
На підставі проведеного аналізу прийшли до наступних висновків:
— Керівництво підприємства та директора департаментів з питань оподаткування повинні розраховувати податкові ризики, які можуть виникнути в підприємства, до того як вони самі дадуть про себе знати.
— Відправною точкою в управлінні та контролі
податкових ризиків підприємства має бути визначення податкової стратегії. Податковий директор — за
згодою Ради Директорів (або іншого керівного органу підприємства) — має встановлювати основні напрямки податкової стратегії, кожен з яких має бути
узгодженим із головними напрямками господарської
діяльності підприємства.
— Значна частина процесу управління податками часто не підконтрольна директорам департаментів
з питань оподаткування. Таким чином, вони мають пересвідчитися, що вони повною мірою проінформовані
з усіх питань на глобальному, національному та лоЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

кальному рівнях (в разі їх наявності). Директори податкових департаментів мають переорієнтувати свою
увагу, щоб пересвідчитися у своїй компетенції.
— Податкові експерти повинні тепер визнати, що
їх стратегії та процеси повинні стати предметом такої
ж суворості й чіткості як і інші області господарської
діяльності.
— Оскільки, як вже зазначалося, керівництво
підприємства має чітко розуміти вплив, який здійснює
оподаткування, та який ефект воно має на ризики
підприємства в цілому, то воно (керівництво) має продовжувати ставити запитання стосовно контролю та
податкового узгодження найбільш вагомих операцій,
та пересвідчуватися, що надійні та незалежні звіти є в
наявності та поводяться вчасно.
Таким чином, на думку автора, для покращення
результатів господарської діяльності відповідного
підприємства необхідно:
— підготувати податкову стратегію, включаючи
стратегію податкових ризиків, та отримати згоду Ради
Директорів (або іншого керівного органу підприємства);
— встановити основні показники фінансово-господарської діяльності, які відповідають основним напрямам діяльності підприємства;
— оподаткування має сприйматися як складова
господарської діяльності та бути інтегрованим в усі
господарські процеси;
— в разі наявності зовнішніх консультантів —
пересвідчитися, що всі зовнішні консультанти обізнані
із податковою стратегією підприємства таким чином,
що їх зусилля спрямовані з урахуванням податкової
стратегії та вони можуть виконувати свою роботу як
складова податкової команди.
Також автор звертає увагу, що саме процеси
лишаються слабким місцем, особливо в Україні. Тож
необхідно для покращення результатів господарської
діяльності підприємства:
— пересвідчуватися, що відповідальність за різні
податки чітко визначена та узгоджена між відповідними сторонами;
— переконуватися, що суми та навички у сфері
оподаткування йдуть у ногу з мінливими потребами
господарської діяльності;
— підтримувати процедури керівництва та
здійснювати контроль за використанням;
— ознайомлювати відповідний персонал з параметрами ризиків;
— переглядати та раціоналізувати процедури;
— вдосконалювати джерела надходження відомостей та підтримувати податкову обізнаність всіх напрямків господарської діяльності;
— підтримувати тісні зв’язки з усіма напрямками господарської діяльності, з Радою Директорів (або
іншим керівним органом підприємства), і всередині
податкового департаменту;
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— максимізувати відповідне використання технологій, включаючи можливості інтелектуального аналізу відомостей;
— забезпечити високий рівень системної інтеграції.
Звертаємо увагу, що, на думку автора, поліпшене використання технологій та інших вмінь дозволить
спеціалістам в галузі оподаткування переорієнтувати
свої зусилля.
Затвердження основних напрямків податкової
стратегії стає все більш розповсюдженим. Хоча в Україні ще залишається забагато підприємств, для яких
затвердження основних напрямків податкової стратегії
поки що є просто незнаною розкішшю, але для деяких з них основні напрямки податкової стратегії можуть стати зрозумілими вже після роз’яснень та шляхом поступового усвідомлення. Таким чином, перераховані чинники мають бути впроваджені для підвищення ефективності функціонування і окремого
підприємства, і економіки в цілому.
Треба пам’ятати, що Рада Директорів (або інший
керівний орган відповідного підприємства) має бути
належної якості.
Зрозуміло, що, зважаючи на комплексність програми, не можна сподіватися на розуміння в деталях
податкової позиції, але все ж можливо задавати уточнюючі питання та розробити відповідні пояснення.
Таким чином, податкові ризики варто контролювати, а саме досліджувати, прогнозувати та оптимізувати на регулярній основі.
Для уникнення або усунення кожного визначеного ризику на підприємстві має розроблятися та впроваджуватися конкретизований перелік заходів. Конкретизований перелік заходів має надавати відповіді на
наступні основні запитання: хто?, що?, коли?
Отже, урахування запропонованих автором пропозицій у господарській діяльності окремого підприємства призведе до значного зниження податкових ризиків підприємства та оптимізації його господарської
діяльності.
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Седих О. І. Податкові ризики підприємства
в умовах глобалізації
У статті розглянуто поняття податкових ризиків
підприємства у порівнянні з поняттям податкових ризиків держави, досліджено різновиди податкових ризиків підприємств, запропоновано нові підходи до
класифікації податкових ризиків підприємства, проаналізовано актуальні проблеми в сфері податкових
ризиків підприємств та запропоновано шляхи підвищення ефективності прогнозування та оптимізації податкових ризиків підприємств.
Ключові слова: податковий ризик, податкові ризики підприємства, податкові ризики держави, податкові ризики платника, класифікація податкових ризиків.
Седых Е. И. Налоговые риски предприятия
в условиях глобализации
В статье рассмотрено понятие налоговых рисков
предприятия в сравнении с понятием налогов рисков
государства, проведено исследование видов налоговых рисков предприятия, предложены новые подходы к классификации налоговых рисков предприятия,
проанализированы актуальные проблемы в сфере налоговых рисков предприятия и предложены пути повышения эффективности прогнозирования и оптимизации налоговых рисков предприятия.
Ключевые слова: налоговый риск, налоговые
риски предприятия, налоговые риски государства,
налоговые риски пластильщика, классификация налоговых рисков.
Sedyh O. I. The Tax Risks of an Enterprise in
the Conditions of Globalization
The article deals with the concept of the enterprise
tax risk in comparison with the concept of tax risk of the
state, enterprise tax risks have been researched and new
approaches to enterprise tax risks classification proposed.
The article includes the current problems in the enterprise
tax risk field analyze and suggest ways to improve the
enterprise tax risk prediction and optimization.
Key words: the tax risk, the enterprise tax risks, the
state tax risks, the pay site tax risks, the classification of
tax risks.
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СПЕКУЛЯТИВНІ БУЛЬБАШКИ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА РОЗВИТОК КРИЗОВИХ ЯВИЩ
Постановка проблеми. Ринкова економіка періодично зазнає економічних криз. Інакше кажучи, для
економічного розвитку характерне періодичне виникнення, загострення та розв’язання соціально-економічних суперечностей.
Наразі світова економіка переживає наймасштабнішу економічну кризу. Поряд із забезпеченням реального сектора економіки у фінансовому секторі зародилися і почали активно розвиватися (особливо за останні 15 років) спекулятивні механізми створення фінансових активів окремо від реального сектора економіки. Зрештою спекулятивні сегменти почали домінувати
над іншими складовими фінансового сектора, відволікаючи значну частину фінансових активів із реального
сектора економіки. Під впливом цих факторів світова
економіка почала нагадувати перевернену піраміду: над
малою основою її реального сектора (де в основному і
реалізуються інноваційні процеси) нависає значно
більший фінансовий сектор із власними механізмами
виробництва фінансових активів і з великим ризиком
виникнення і хлопання так званих спекулятивних „бульбашок” на різних світових ринках.
Аналіз досліджень. Однією з теорій, що пояснює економічні цикли є Австрійська теорія економічних циклів. Відповідно до неї, економічні цикли є безпосереднім наслідком неефективних та деструктивних
політик центрального банку, які призводять до тривалого заниження відсоткових ставок, що сприяє видачі
у надмірних обсягах кредитів, виникненню спекулятивних економічних бульбашок та зменшенню заощаджень.
З кінця 1930-х рр. в економіці запанувала кейнсіанська теорія макроекономіки, яка загальні економічні
ситуації пояснювала через ймовірні відносини між статистичними агрегатами, як то споживча й державної
квоти (здебільшого державна квота визначається як
співвідношення державних видатків до ВВП), а також
інфляції. У той час, як теорія Гаєка насамперед робить
наголос на тому, як зміна відносних цін впливає на
структуру продукції різноманітних галузей.
У політиці рецепт Кейнса про політичне регулювання суспільного попиту (у разі потреби за допомогою
кредитно-фінансової державної програми емісії) здобував щоразу більше прихильників. Тим часом застереження Гаєка щодо політичного викривлення цін та ринЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

кової структури довгий час залишалися непочутими.
„Вульгарне кейнсіанство” у 1970 рр. і справді привело
до прогнозованого Гаєком наслідку — стагфляції: безробіття і стагнація у виробництві за одночасної інфляції
та непомірного зростання державної заборгованості.
Кон’юнктурна теорія Гаєка доволі комплексна у
своїх деталях. Проте її стрижневу ідею можна спрощено сформулювати у трьох позиціях:
— призвідником кризи є бум;
— призвідником буму є занадто дешеві кредити;
— надмір дешевих кредитів спричинює переінвестування та хибне інвестування, які в часи кризи коригуються великими втратами капіталу та робочих
місць [1].
Теорія кризи Гаєка стала стрижнем теорії bubble
economy (бульбашкова економія), тобто спекулятивних
бульбашок. Гаєк, як і Кейнс, не бере вихідним пунктом
ринкову економіку як досконалий механізм, який допомагає оптимізувати виробництво. Він виходить із
різноманітних і непевних індивідуальних очікувань, які
можуть завести у хибному напрямку. Це, перш за все,
трапляється тоді, коли система відносних цін зазнає
політичних маніпуляцій і тому не може надійно і вчасно
інформувати про ризики й зміни слабких ланок [2].
Мета даної статті визначення причин та можливостей виникнення економічних бульбашок та їх
вплив на розвиток економічних кризових явищ.
Виклад основного матеріалу. Критичною для
економічних криз є насамперед облікова ставка як ціновий сигнал для регулювання й інвестицій, а отже, довготермінового напрямку розбудови виробництва. Можливість виникнення кризи обумовлена тією обставиною,
що кредит у системі штучно створених грошей більше
не залежить від того, що дійсно було заощаджено.
Це досить переконливо продемонстрував спалах
теперішньої кризи у США. Біля її витоків можна поставити тодішнього президента Федерального Резерву Алена Ґрінспена, який напомповував ринки щоразу дешевими грошима, аби подолати кризи, спричинені біржовою бульбашкою „нової економіки” чи терактом 11 вересня 2001 р. Це на короткий термін навіть
вдалося реалізувати, а низькі, інколи навіть негативні
реальні відсотки зробили можливим виникнення бульбашок на ринку нерухомості. При тому, що придбан-
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ня власних будинків кредитно-фінансово підтримувалося й державою.
А це і є те, від чого застерігав Гаєк у своїй теорії
кризи. Вона пояснює, що переінвестиція у певні сектори
економіки була спричинена збільшенням грошової маси
та кредитів. А після закінчення буму ці інвестиційні вливання можна було підтримувати лише за допомогою прискореного впровадження дешевих кредитів. Зрозуміло,
що це не могло тривати вічно. Тож суттєвою причиною
економічної кризи став політично спровокований бум.
З огляду на пошук винуватців, теорія Гаєка підходить до актуальної кризи значно більше, ніж кейнсіанська теорія, яка наріжним каменем кризи виставляє
надмірну ощадність та слабкий попит. З огляду на механізми кризового прискорення, нинішня криза виявила також аспекти, які ще були невідомими в часи
Гаєка і Кейнса. Тому нинішні гострі економічні проблеми лише частково можна пояснити переінвестиціями в реальну економіку (в першу чергу у будівельну
та автомобілебудівну індустрії).
Дешеві кредити у випадку з інвестиційними банками призводять до того, що ці інституції зважуються
на чимраз ризикованіші ґешефти. Звідси й небезпека
виникнення „токсичних цінних паперів” шляхом списування іпотечних кредитів у астрономічних розмірах і
раптовий удар по інституціях кредитного страхування.
Що роблять із кризою, якщо вона вже прийшла?
Нині популярною є вульгарно-кейнсіанська відповідь:
ще більше дешевих кредитів, а якщо це вже неможливо, оскільки банки охочіше накопичують гроші, аніж
позичають, то виручити зможе лише державна кредитно-фінансова допомога.
Гаєк радше оцінив би особливість актуальної
кризи як кризи фінансової системи й акцептував би
державну турботу про ліквідність на кредитному ринку як тимчасовий нагальний захід. Проте, водночас
він би вимагав усунення дисбалансів між грошовою
масою та виробничим потенціалом, між кредитною
квотою та квотою заощаджень, а також припинення
протегування окремих секторів реальної економіки.
Актуальні вульгарно-кейнсіанські програми допоможуть у найкращому випадку пом’якшити наслідки
кризи до наступних виборів (згадаймо хоча б німецьку антикризову програму виплат за старі автомобілі
під час придбання нових). У довготривалій перспективі вони схиляють продуктивні фактори до безплідного використання й призводять таким чином до спаду
виробництва, зростання заборгованостей та інфляції,
появи спекулятивних бульбашок.
Економічна „бульбашка” (також „спекулятивна”,
„ринкова”, „цінова”, „фінансова”) — торгівля крупними об’ємами товару або частіше за похідні папери
за цінами, що істотно відрізняються від справедливої

ціни. Як правило, ситуація характеризується ажіотажним попитом на якийсь товар, внаслідок чого ціна на
нього значно зростає, що, у свою чергу, викликає подальше зростання попиту [3]. Ринок, який стрімко
роздувається на основі спекуляцій і безпідставного
зростання цін, економісти називають „bubble”.
Єдиної думки про причини виникнення „бульбашок” і етапи їх розвитку в економічній теорії немає.
Існують гіпотези, що розглядають виникнення
економічних бульбашок як наслідок невизначеності
дійсної вартості, результат спекуляцій або випадок
обмеженої раціональності. Зовсім недавно була висловлена гіпотеза, що бульбашки виникають в результаті цінової змови або інституціоналізації ринку капіталу (зростання частки корпоративних інвесторів).
Для кожної із запропонованих гіпотез відомі випадки виникнення бульбашок, що заперечують їх головні постулати. Оскільки на реальному ринку важко
виявити дійсну вартість товару, бульбашки, як правило, виявляються тільки пост-фактум, після раптового
падіння цін. Таке падіння відоме як „розрив” бульбашки. І зростання, і розрив бульбашок є прикладами регулювання з позитивним зворотним зв’язком, на
відміну від регулювання з негативним зворотним зв’язком, яке повинне визначати рівноважну ціну у разі
нормальних ринкових умов. Ціни в економічній бульбашці часто хаотично флуктують і не можуть бути визначені виключно із співвідношення попиту і пропозиції.
Економічні бульбашки в цілому вважаються
шкідливими для економіки, оскільки призводять до
неоптимального розподілу і витрат ресурсів. Крім того,
обвал, зазвичай наступний за економічною бульбашкою, може знищити величезну кількість капіталу і викликати тривалий спад в економіці. Тривалий період
безризикових прибутків може просто продовжити період спаду, як це було для значної частини світу під
час Великої депресії в 1930-х рр. і в 1990-х в Японії,
під час буму нерухомості. Наслідки розриву бульбашки можуть не тільки спустошити національну економіку, але і відгукнутися за її межами.
Ще один важливий аспект економічних бульбашок — їх взаємодія з традицією витрат. Учасники ринку
з переоціненими активами схильні витрачати більше,
оскільки відчувають себе багатими. Багато спостерігачів приводять в приклад ринки нерухомості у Великобританії, Австралії, Іспанії і частині США як приклад такого ефекту. Коли бульбашка несподівано розривається, тримачі переоцінених активів зазвичай переживають почуття збіднення і схильні максимально
урізувати свої витрати, що приводить до уповільнення економічного зростання і до поглибленню кризи.
Коли бульбашка розвивається на ринку капіталу,
вона називається біржовою бульбашкою. Як правило,
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дуже важко наперед відрізнити біржову бульбашку,
що розростається, від звичайного „бичачого” тренда.
Існують підстави вважати, що бульбашки виникають не внаслідок виборчої раціональності або припущень про ірраціональність поведінки інших учасників ринку, як вважається в Теорії Великого Дурня.
Бульбашки можуть виникати і в ситуаціях, коли учасники ринку цілком здатні вірно оцінити активи, і навіть
в ситуаціях, коли неможлива спекуляція.
Популярна серед дилетантів, але недавно дискредитована емпіричними дослідженнями Теорія Великого Дурня пояснює розвиток бульбашки поведінкою
незмінно оптимістичних учасників ринку (дурнів), які
купують переоцінені активи, сподіваючись продати їх
іншим жадібним спекулянтам (більшим дурням) за
більшою ціною. Відповідно до цього пояснення, бульбашки ростуть, поки дурні можуть знаходити більших
дурнів, щоб перепродувати їм переоцінені активи і
лопаються, коли більший дурень стає найбільшим дурнем, який заплатив найвищу ціну за актив, і вже не
може знайти, кому б його продати.
Прогноз здуття бульбашки зазвичай є зламом
старої економічної моделі, навіть якщо нова модель
відома, то точний момент передбачити неможливо.
Один з різновидів мильних бульбашок — фінансові бульбашки.
Фінансові бульбашки виникають в будь-який час
і в будь-якому місці. Це може бути фінансовий чи фондовий ринок, товарний чи ринок нерухомості.
Причини споживчого буму, а також велика частина причин довготривалого інвестиційного буму в
американській економіці пояснюються спекулятивною
бульбашкою, що роздувається на фондовому ринку
США з 1995 г . Протягом подальших п’яти років ціни
на акції росли з феноменальною швидкістю — 23,6%
в рік. Тим часом зростання прибутку корпорацій в цей
період сповільнилося. Стимулом для зростання цін на
американські акції в 1994-1999 рр. були спекулятивні
чинники — упевненість в тому, що ціни на акції будуть як і раніше швидко рости і, отже, забезпечувати
акціонерам крупні прибутки на капітал [4, 5].
Фінансова бульбашка виявилась величезною за
своїми розмірами. Сукупна ринкова вартість всіх випущених в звернення акцій американських корпорацій
збільшилася з 5,5 трлн дол. в 1994 р. до 17,1 трлн
дол. в 1999 р., що склало приріст 11,6 трлн дол. Для
порівняння: загальний розмір ВВП склав в 2000 р. 9,9
трлн дол. Відношення ринкової ціни акції до „чистого
прибутку” з розрахунку на одну акцію по індексу S &
P 500 акцій зріс з 19,9 на кінець 1994 р. до 44,2 на
кінець 1999 р. Якщо узяти співвідношення в 20 за
нормальний довготривалий показник, тоді спекулятивний приріст може, ймовірно, складати приблизно 9,4
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трлн дол. з 11,6 трлн дол. загального зростання цін на
акції в 1994-1999 рр. (або 81%) [6].
Виникненню величезної спекулятивної бульбашки сприяло швидке зростання норми прибутку, що
створив могутній стимул для вкладень в цінні папери
американських корпорацій з боку найбільш платоспроможних груп населення. Стало загрозливим зростання нерівності доходів, що спостерігалося з 70-х
років. Все зростаюча частина доходів переміщається
на користь цих груп, які можуть використовувати основну їх масу на інвестиції.
Спекулятивний розвиток економіки спирався на
обман, що роздувався: спочатку — з приводу ІТ-революції, а потім — з приводу „нової економіки”. Остання концепція примусила багато інвесторів повірити, що тепер в США ніби діють абсолютно інші економічні закони, що анулюють старий принцип, згідно
якому після підйому слідує спад. Важливим чинником є те, що як наслідок ланцюга жорстоких економічних криз, що вибухнули в 90-і роки, величезна маса
іноземного капіталу кинулася в США . До того ж американські засоби, що раніше інвестувалися за кордоном, тепер стали шукати для себе стабільного застосування в самих США. Азіатська фінансова криза
1997 р. стала причиною того, що притік величезних
фінансових коштів, вкладених в східно-азіатські країни, що швидко ростуть, раптово змінився швидшим
їх відтоком. Російська фінансова криза 1998 р. породила серед інвесторів загальний страх перед так званими ринками, що росли. Як наслідок цих двох ударів
величезний об’єм фінансових коштів був направлений в США, що продовжило термін життя спекулятивної фінансової бульбашки
У цьому неолібералізм може занести на свій рахунок сумнівну заслугу, оскільки саме лібералізація
східно-азіатських економік несла найголовнішу відповідальність за азіатську фінансову кризу, і саме вісім
років неоліберальної перебудови привели до фінансової кризи в Росії .
У багатьох в США склалася думка, що процвітання американської економіки ніколи не кінчиться. Психологічний настрій допомагав протистояти випадковим епізодам, коли падали ціни на акції.
Незвичайний споживчий бум, що підтримує економічне зростання, багато в чому спирався на те, що
рядові американські домогосподарства вдавалися до
запозичень під заставу своїх активів, щоб знов і знов
фінансувати споживчі витрати. В результаті останні у
більшості населення росли як сніжний ком.
Споживчий бум сприяв підтримці інфляції в США
на досить низькому рівні. Причому не стільки завдяки
широким інвестиціям і технологічному прогресу,
скільки через різке зниження можливостей трудящих
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відстоювати свої інтереси в ході переговорів. Ймовірно, саме така латентна інфляція більша, ніж будь-який
інший чинник, крім буму на фондовому ринку, спонукала деяких аналітиків до твердження, ніби виникла „нова економіка”, що володіє імунітетом до старих
взаємозалежностей і обмежень.
У останній відрізок 90-х років на низькі темпи
інфляції в США вплинули два міжнародні чинники, і
вони потрапляють в категорію „щасливої випадковості”.
Велика частина світової економіки (крім США) знаходилася в стані відносного спаду. Це дозволяло американській економіці „втягувати в себе” споживчі і інвестиційні товари у вигляді імпорту з-за кордону, не чинячи тиску на імпортні ціни у бік підвищення. Адже інші
країни у стадії відносного спаду могли з готовністю
виконувати постачання, задовольняючи американський
попит. Якби решта світу в цей період була більш процвітаючою, тоді імпорт в США кінця 90-х років здійснювався б за вищими цінами, що породило б тенденцію
до збільшення темпів американської інфляції.
Більшість експертів основною причиною та джерелом світової економічної кризи називають кризу
неповернення іпотечних кредитів, які у неконтрольованих обсягах надавалися банками у Сполучених
Штатах громадянам держави. З суто формальної точки зору, такий підхід можна вважати прийнятним.
Адже саме проблеми у низки американських банків і,
як наслідок, їх банкрутство, поклали початок сніговому кому світового масштабу, в основі якого неповернення кредитів, паніка на фондовому ринку, вилучення інвесторами значних ресурсів з ринків тощо.
Втім, якщо ситуацію розглядати дещо глибше, вимальовується зовсім інша картина. Світова економічна
система вже давно нагадувала мильну бульбашку,
роздуту до тих меж, коли для її колапсу достатньо
одного проколу.
Висновки: Здається неймовірним, але бульбашки виникають навіть на передбачуваних, ретельно прорахованих експериментальних ринках, де невизначеність
зведена до мінімуму, а учасники ринку, в принципі,
мають можливість розрахувати дійсну вартість активів
просто оцінивши очікуваний потік дивідендів. Проте,
на експериментальних ринках постійно спостерігається виникнення бульбашок, навіть коли учасники досвідчені — бізнес-студенти, менеджери, професійні трейдери. Експериментальні бульбашки показали стійкість
до різноманітних умов, включаючи гру на пониження,
маржинальну торгівлю і інсайдерські операції.
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Тхор С. О. Спекулятивні бульбашки та їх
вплив на розвиток кризових явищ
В статті розглянута Австрійська теорія економічних циклів, проводиться порівняння кейнсіанської
теорії макроекономіки та теорії кризи Гаєка як основи
теорії bubble economy. Визначається природа та механізм виникнення спекулятивних бульбашок, та їх
вплив на виникнення та розвиток економічних криз.
Ключові слова: теорія економічних циклів, макроекономіка, спекулятивні бульбашки, розвиток кризових явищ.
Тхор С. А. Спекулятивные пузыри и их влияние на развитие кризисных явлений
В статье рассматривается Австрийская теория экономических циклов, проводится сравнение кейнсианской теории макроэкономики и теории кризисов
Гаека, как основы теории bubble economy. Определяется природа и механизм возникновения спекулятивных пузырей и их влияние на возникновение и развитие экономических кризисов.
Ключевые слова: теория экономических циклов,
макроэкономика, спекулятивные пузыри, развитие
кризисных явлений.
Tkhor S. A. Speculative bubbles and their
influence on development of the crisis phenomena
The Austrian theory of economic cycles is examined
in the article, a comparison of theory of macroeconomics
of Keynes and theory of crises of Hayek, as bases of theory
of bubble economy, is made. Nature and mechanism of
origin of speculative bubbles and their influence is
determined on an origin and development of crises.
Key words: theory of economic cycles,
macroeconomics, speculative bubbles, development of
economic crisis.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Процес управління високотехнологічним
підприємством заснований на прагненні щонайкраще
реалізувати місію підприємства й досягти поставлених цілей. У загальному випадку вся сукупність цілей
підприємства утворює систему його стратегічних цілей.
У сучасних умовах вважається, що найбільш значущою в системі стратегічних цілей діяльності підприємства є та, що забезпечує максимум ринкової вартості підприємства і його бізнесу.
Дослідженню і аналізу наукових проблем стратегічного управління приділяється достатньо уваги і
вітчизняними, і зарубіжними вченими-науковцями,
практиками, аналітиками та фахівцями [1-4]. Водночас існує необхідність більш ретельного дослідження
проблеми формування конкурентної стратегії для сучасних високотехнологічних підприємств.
Метою статті є всебічний аналіз проблеми формування конкурентної стратегії сучасного високотехнологічного підприємства та розробка узагальненої
моделі управління високотехнологічним підприємством, що, на думку авторів, допоможе сформувати
його конкурентну стратегію.
Для досягнення цієї мети необхідно здійснити
сукупність дій, що забезпечують:
• максимізацію об’ємних і вартісних показників,
що характеризують результати реалізації продукції
підприємства певної номенклатури й необхідних показників якості;
• максимізацію показників прибутку й рентабельності підприємства;
• мінімізацію поточних витрат підприємства, що
формують рівень собівартості виробленої продукції;
• максимізацію показників фінансової стійкості в
короткостроковому й довгостроковому періодах діяльності підприємства.
Узагальнену структурну модель управління високотехнологічним підприємством подано на рис. 1.
Із цієї моделі видно, що одне із пріоритетних місць
у системі управління високотехнологічним підприємством належить системній діагностиці підприємства. Ця
діагностика може виконуватися і стосовно діючого
підприємства в процесі створення на його основі висоЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

котехнологічного підприємства, і стосовно заново створеного високотехнологічного підприємства. В останньому випадку системна діагностика спрямована на виявлення резервів високотехнологічного підприємства
з метою підвищення ефективності його діяльності.
У процесі системної діагностики діючого підприємства встановлюється відповідність між ринковими
потребами в продуктових інноваціях, створених на
основі власних розробок підприємства або придбаних ліцензій, і рівнем його виробничого потенціалу.
При цьому першочергово оцінюються наявні для випуску продуктових інновацій виробничі потужності
підприємства. При замалих виробничих потужностях
підприємства або їх низькому організаційно-технічному рівні визначається можливість створення нових потужностей. Метою цих дій є формування такого виробничого потенціалу, що здатний забезпечити конкурентоспроможність і виробленої продукції, і підприємства в цілому. Оцінка величини й організаційно-технічного рівня існуючого і заново створюваного виробничого потенціалу заснована на використанні системи показників, що можуть бути згруповані за трьома основними напрямками:
• показники, що дають вартісну оцінку величини
й структури виробничого потенціалу підприємства;
• показники, що характеризують технічний рівень і
ефективність використання технологічного встаткування;
• показники, що характеризують рівень технологічних процесів підприємства.
Показники першої групи характеризують частку в
загальній сумі вартості майна підприємства таких складових виробничого потенціалу, як: виробничі активи,
основні засоби, незавершене будівництво, нематеріальні
активи тощо. При визначенні величини виробничого потенціалу оцінюється не лише абсолютне значення показників, але і їх динаміка. Такий підхід дозволяє встановити тенденції формування виробничого потенціалу підприємства й оцінити перспективи створення на основі існуючих у підприємства організаційно-виробничих структур
високотехнологічних виробництв.
Діяльність високотехнологічного підприємства першочергово орієнтована на створення, освоєння й вико-
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Рис. 1. Узагальнена модель управління високотехнологічним підприємством

ристання технологічних інновацій. Тому під час оцінювання виробничого потенціалу, а також при розробці механізму збільшення існуючого у підприємства потенціалу особлива увага повинна приділятися процесам створення й придбання об’єктів інтелектуальної власності,
трансформації цих об’єктів у нематеріальні або оборотні
активи, формування на підприємстві високоавтоматизованих організаційно-виробничих структур.
Для аналізу показників другої групи також важлива їх динаміка. При цьому досліджується технологічна структура парку використовуваного устаткування (активної частини основних фондів). За кожною
групою устаткування встановлюються його вікові характеристики й продуктивність, розраховуються коефіцієнти, що характеризують відновлення парку технологічного встаткування тощо.
Для аналізу використовуваних підприємством

технологічних процесів розраховуються такі показники, як рівень виробничої диверсифікованості, коефіцієнти гнучкості й продуктивності технологічного встаткування, аналізується тривалість і структура технологічного циклу. Крім того, визначається середній вік
технологічних процесів підприємства, а також установлюється рівень їхньої технічної оснащеності.
Величина й динаміка показників по кожній з перерахованих груп зіставляється з величиною й динамікою
аналогічних показників підприємств-конкурентів. Результати такого зіставлення дають підстави для висновків
щодо конкурентоспроможності оцінюваного підприємства й об’єктивної оцінки можливості й витрати створення високотехнологічних виробництв на основі організаційно-виробничих структур діючого підприємства.
В основі оцінки відповідності виробничих можливостей підприємства потребам ринку в запланованих до
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випуску продуктових інноваціях лежить розрахунок і
аналіз виробничих потужностей структурних підрозділів
і підприємства в цілому. При цьому під виробничою потужністю розуміють здатність структурних підрозділів або
підприємства в цілому до випуску продукції певної номенклатури, необхідних обсягів і встановлених стандартами й технічними умовами показників якості.
Показники якості виробленої підприємством продукції визначаються її функціональними характеристиками, відповідністю цих характеристик міжнародним
стандартам якості, надійністю продукції в експлуатації
й рядом інших параметрів. Тому в процесі діагностики
виробничої підсистеми підприємства для оцінки факторів виробничого ризику необхідно проаналізувати
існуючу на підприємстві систему управління якістю.
У межах цієї системи аналізуються політика
підприємства в сфері підвищення якості продукції, методи й конкретні технології управління якістю. На практиці
в якості таких методів можуть виступати заходи, що реалізуються в межах стратегії Total Quality Management
(глобального управління якістю). Ці заходи містять:
• вхідний контроль матеріальних ресурсів, що
постачаються на підприємство;
• використання у виробничому процесі адаптивних систем управління, що здійснюють налагодження
технологічного встаткування без його зупинки;
• вибірковий або суцільний контроль якості продукції, що випускається, тощо.
У процесі діагностики виробничої підсистеми визначаються витрати підприємства, пов’язані з контролем
якості виробленої продукції. Далі ці витрати зіставляються з результатами, що досягаються під час реалізації продукції. У результаті такого зіставлення встановлюється адекватність методів контролю якості, що використовуються, вимогам забезпечення конкурентоспроможності підприємства й виробленої продукції.
Під час розрахунку виробничої потужності повинне бути забезпечене повне використання технічних
і технологічних можливостей устаткування. Стосовно окремої організаційно-виробничої структури
підприємства розрахунок виробничої потужності виконується за наступним алгоритмом.
1. Визначається число одиниць основного устаткування в кожній групі технологічного устаткування
організаційно-виробничої структури й для кожної групи розраховується ефективний фонд часу роботи. Цей
фонд являє собою календарний фонд часу за винятком планованих втрат часу на налагодження й технічне обслуговування устаткування. У диверсифікованому виробництві з календарного фонду часу додатково виключаються витрати часу на переналагодження технологічного устаткування на виробництво продукції за кожною позицією номенклатури.
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Під час розрахунку виробничих потужностей у
склад технологічного устаткування необхідно включати не лише основні засоби, що враховуються на балансі підприємства, але й орендовані виробничі потужності. Ці виробничі потужності, як правило, ураховуються на забалансових рахунках підприємства.
2. Для кожної позиції в номенклатурі продукції,
що виробляється підприємством, визначається програма випуску й розраховується сумарна трудомісткість
виробництва продукції з кожної групи технологічного
устаткування організаційно-виробничої структури.
3. Для кожної групи технологічного устаткування
розраховується її пропускна здатність. Такий розрахунок виробляється шляхом зіставлення ефективного фонду
часу роботи технологічного устаткування й сумарної
трудомісткості обробки продукції за всіма позиціями
номенклатури по цій групі технологічного устаткування.
4. За результатами виконаних розрахунків вибирається провідна група технологічного устаткування в організаційно-виробничій структурі. При цьому вибір провідної групи здійснюється, виходячи з максимального
числа одиниць технологічного устаткування в групі й
максимальної трудомісткості обробки всієї програми виробництва на технологічному устаткуванні цієї групи.
5. Визначається виробнича потужність організаційно-виробничої структури. При цьому за виробничу потужність організаційно-виробничої структури
приймається пропускна здатність раніше обраної провідної групи технологічного устаткування.
6. Шляхом зіставлення виробничої потужності й
пропускної здатності для кожної групи технологічного устаткування організаційно-виробничої структури
розраховуються коефіцієнти завантаження. Якщо під
час розрахунку виходить, що для устаткування якоїсь
групи коефіцієнт завантаження більше одиниці, то існує
перевантаження технологічного устаткування в цій
групі. Якщо ж виходить навпаки, що розрахований
коефіцієнт завантаження технологічного устаткування
в групі менше одиниці, то в технологічного устаткування такої групи існує недовантаження.
Розраховуючи ефективність діяльності підприємства, варто враховувати, що недовантаження виробничих потужностей збільшує частку постійних витрат у
структурі собівартості виробленої підприємством продукції й знижує величину прибутку підприємства. Така
ситуація найчастіше свідчить про наявність у підприємства проблем зі збутом тієї частки продукції, життєвий
цикл якої підходить до завершення. У цьому випадку,
виходячи зі стратегічної перспективи розвитку підприємства, доцільно відмовитися від виробництва цієї продукції й перейти до освоєння, а надалі й промислового
випуску розроблених продуктових інновацій.
7. З урахуванням значень розрахованих ко-
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ефіцієнтів завантаження по кожній групі технологічного устаткування розробляються заходи щодо усунення
перевантаження й недовантаження технологічного
устаткування в організаційно-виробничій структурі.
Практична реалізація вищеперерахованих заходів
змінює не тільки величину виробничих потужностей,
але й величину виробничого потенціалу підприємства.
Фактично саме ці заходи повинні забезпечувати створення на основі організаційно-виробничих структур діючого підприємства високотехнологічних виробництв.
Однак оцінка виробничого потенціалу не може
бути зведена лише до розрахунку й аналізу виробничих потужностей підприємства. Виробничі потужності
першочергово характеризують об’ємні показники виробництва, визначають рівень погодженості виконання окремих стадій технологічного й виробничого процесів. Виробничий потенціал характеризує ту величину ресурсів, які були використані під час формування
виробничих потужностей підприємства.
Фактично ці ресурси відображаються у вартості
тих елементів, які в сукупності й становлять величину
виробничого потенціалу підприємства. До таких елементів, першочергово, відносяться основні засоби, нематеріальні активи, складові товарно-матеріальних запасів (сировина, матеріали, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) тощо. Тому на практиці виникає завдання управління складовими майна
підприємства, що повинно стати предметом подальшого дослідження науковців.
Результати діагностики є основою для стратегічного аналізу діяльності підприємства. У процесі діагностики зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства досить широко використовуються методи, відомі з
теорії стратегічного менеджменту, у тому числі SWOTаналіз, PEST- аналіз, SNW- аналіз і ряд інших методів.
Так, наприклад, на основі отриманих результатів
діагностики діючого підприємства встановлюється
можливість створення на його базі високотехнологічного підприємства.
Після цього формується конкурентна стратегія
високотехнологічного підприємства. Ця стратегія становить собою детально сформовану концепцію досягнення підприємством успіху на певному ринку або в
певній сфері діяльності за рахунок розробки й впровадження різних інвестиційних проектів, що мають,
як правило, інноваційну спрямованість.
З погляду системного підходу може бути здійснена
декомпозиція розробленої конкурентної стратегії високотехнологічного підприємства. Така декомпозиція
припускає виділення в межах існуючої у підприємства конкурентної стратегії відповідних елементів. Ці
елементи становлять собою так звані функціональні
стратегії високотехнологічного підприємства. Функ-

ціональні стратегії високотехнологічного підприємства
розробляються методами стратегічного планування. В
якості функціональних стратегій, як правило, виділяють маркетингову, інноваційну, виробничу, фінансову, інвестиційну, кадрову стратегію й ряд інших.
Розроблені функціональні стратегії використовуються як основа для організації процесу управління конкретними підсистемами й елементами високотехнологічного підприємства. Наприклад, у процесі забезпечення
ефективної діяльності високотехнологічного підприємства досить широко використовується управління такими елементами фінансової підсистеми, як основні фонди й нематеріальні активи підприємства, його оборотні
кошти й оборотний капітал, потоки коштів тощо.
На практиці в процесі функціонування високотехнологічного підприємства виникає завдання оцінки ефективності розробки й реалізації тієї чи іншої функціональної стратегії, а також конкурентної стратегії підприємства
в цілому. Така оцінка необхідна для встановлення ступеню відповідності запланованих і фактично досягнутих
високотехнологічним підприємством показників ефективності. Для цього використовується формальна система інвестиційних і фінансово-економічних критеріїв.
Функціональні стратегії високотехнологічного
підприємства, як складові його конкурентної стратегії,
багато в чому визначають величину потенціалу підприємства, частку ринку, рівень конкурентоспроможності
його продукції, форми фінансування підприємства тощо.
Так, наприклад, орієнтація високотехнологічного
підприємства в конкурентній боротьбі на інноваційні процеси приводить до створення продуктових і процесних
інновацій, що матеріалізуються у вигляді нових об’єктів
інтелектуальної власності. У сфері виробництва продуктових інновацій у підприємства виникає необхідність використання технологічного встаткування, що сполучає
у собі високий рівень автоматизації й гнучкості.
Наслідком цих процесів є збільшення частки нематеріальних активів і основних засобів у структурі
майна високотехнологічного підприємства, підвищення технічного рівня виробництва, зростання показників, що характеризують наукомісткість продуктових
інновацій, тощо. У цій ситуації з метою забезпечення
необхідних параметрів ефективності діяльності високотехнологічного підприємства, виникає необхідність
використання CALS — технологій. Ці технології припускають автоматизацію не тільки процесів виготовлення продуктових інновацій, але й процесів їхнього
створення й підготовки виробництва.
У свою чергу, впровадження систем CAD
(Computer -Assisted — Design) у межах стратегії комплексної автоматизації виробництва CAD/CAM
(Computer — Assisted — Design — Computer —
Assisted -Manufacturing), з одного боку, підвищує
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якість розробок технологічних інновацій, скорочує
строк виконання науково-дослідницьких робіт, а з
іншого боку — збільшує інвестиційні витрати підприємства. Крім того, вимоги гнучкого реагування високотехнологічного підприємства на потреби ринку приводять до необхідності диверсифікації виробництва,
швидкого відновлення технологічних процесів, парку
основних засобів, а також асортиментів продукції.
Таким чином, у процесі функціонування високотехнологічного підприємства виникає система інновацій,
що охоплює практично всі функціональні стратегії
підприємства. У цій ситуації для забезпечення ефективної діяльності високотехнологічного підприємства необхідна наявність у системі управління підприємством
відповідних механізмів зворотного зв’язку. З теорії систем відомо, що використання механізмів зворотного
зв’язку, з одного боку, підвищує стійкість системи управління підприємством у процесі його функціонування, а з іншого боку, збільшує витрати на управління.
З поданої на рис. 1 узагальненої моделі управління високотехнологічним підприємством видно, що в
процесі реалізації функціональних стратегій підприємства важливе місце належить контролінгу. У загальному випадку механізм контролінгу діяльності високотехнологічного підприємства містить у собі дві складові: стратегічний і тактичний контролінг. Використання механізму стратегічного контролінгу діяльності високотехнологічного підприємства забезпечує об’єктивну економічну оцінку прийнятих управлінських рішень,
а також дає можливість виконати аналіз фінансових
наслідків реалізації на практиці цих рішень.
У загальному випадку в межах стратегічного контролінгу діяльності високотехнологічного підприємства
виконується аналіз чутливості впроваджуваних підприємством інвестиційних проектів. У цьому випадку оцінюється вплив на показники ефективності інвестицій
підприємства в інноваційні процеси параметрів, що характеризують технологію виробництва продуктових
інновацій, організаційно-виробничі структури, сферу
маркетингової діяльності, організацію виробничого процесу тощо. У межах проведеного аналізу також розробляється механізм контролю виробничих запасів
підприємства, виконується оцінка величини незавершеного виробництва й собівартості виробленої продукції,
а також оцінюється динаміка цих показників.
Висновки. Формування з позицій системного
підходу конкурентної й функціональної стратегій високотехнологічного підприємства дозволяє оптимізувати умови його роботи й забезпечити необхідний запас міцності показників економічної ефективності діяльності підприємства. Це означає, що високотехнологічне
підприємство, маючи необхідний запас фінансової
міцності, може з мінімальними втратами ефективності
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протистояти впливу негативних зовнішніх факторів і
оперативно реагувати на зміну ринкових умов діяльності. Тому потрібні нові, більш детальні дослідження
в цьому напрямку стратегічного управління високотехнологічними підприємствами.
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Прищепа Н. П., Прищепа Ю. М. Формування конкурентної стратегії високотехнологічного
підприємства
У статті розглянуто актуальні проблеми формування конкурентної стратегії сучасного високотехнологічного підприємства та запропоновано узагальнену модель управління високотехнологічним підприємством, що, на думку авторів, допоможе сформувати його конкурентну стратегію.
Ключові слова: бізнес, високотехнологічне
підприємство, конкуренція, стратегія, управління.
Прищепа Н. П., Прищепа Ю. Н. Формирование конкурентной стратегии высокотехнологичного предприятия
В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования конкурентной стратегии современного
высокотехнологичного предприятия и предложена
обобщающая модель управления высокотехнологичным предприятием, что, по мнению авторов, поможет
сформулировать его конкурентную стратегию.
Ключевые слова: бизнес, высокотехнологичное
предприятие, конкуренция, стратегия, управление.
Prischepa N. P., Prischepa J. N. Forming of
competition strategy of modern hi-tech enterprise
Forming of competition strategy of modern hi-tech
enterprise is considered in the article and a summarizing
case a hi-tech enterprise frame is offered, that, in opinion
of authors, will help to formulate his competition strategy.
Key words: business, hi-tech enterprise, competition,
strategy, management.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. У сучасній економіці намітилася тенденція до розвитку маркетингу як визначальної концепції в успішному управлінні підприємством, включаючи цілі, стратегії і функції маркетингу
як специфічної управлінської діяльності, що забезпечує стратегічну орієнтацію підприємства і реалізацію цієї
орієнтації. Значення маркетингу неухильно зростає, оскільки відносини між суб’єктами ринкових відносин
постійно ускладнюються, стають більш мобільними і
суперечливим. У результаті дослідження ринку і його
складових необхідним кроком у регулюванні цих відносин є трансформації ринкових процесів в цілому.
Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагає нових
підходів до визначення місця та ролі підприємства в
розвитку суспільного виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дослідження аналізу, планування та контролю
маркетингової діяльності підприємства знаходять своє
відображення в багатьох наукових публікаціях та працях науковців: А. П. Дуровича, Е. П. Голубкова,
А. О. Старостіної, Ф. Котлера, Г. Ассель, В. П. Федько, Т. М. Черняховської, А. П. Панкрухіна та ін.
Г. Ассель пропонує оцінювати ефективність аналізу, планування та контролю маркетингової діяльності,
як ефективність витрат на маркетинг. При цьому за допомогою економіко-статистичних методів досліджується залежність між витратами на маркетинг і результатом — обсягом продажів або прибутком [1].
Управління маркетингом, за визначенням Ф. Котлера — це аналіз, планування, втілення в життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з
цільовими покупцями заради досягнення певних завдань організації, таких, як одержання прибутку, зростання обсягу збуту , збільшення частки ринку [6].
Прогнозування ринку, розробка стратегії і планування своїх дій на ринку, формування ринкового попиту
— основні принципи маркетингової концепції керування
всередині підприємства, що було переконливо доведено
у фундаментальних працях А. П. Дуровича [3].
У дослідженнях Е. П. Голубкова наголошується, що для реалізації завдань підприємство повинно
виконувати наступні види діяльності: дослідження ринку та його елементів, розробку та планування асортименту, формування попиту та стимулювання збуту,

аналіз, планування, контроль та організацію маркетингової діяльності підприємства [2].
Метою статті є дослідження принципових
основ аналізу, планування та контролю маркетингової
діяльності підприємства, які являють собою методичну базу щодо вдосконалення механізму здійснення
маркетингових заходів на підприємстві; оцінки та аналізу власних можливостей підприємства; оцінки ефективності організації маркетингової діяльності підприємства в конкурентних умовах; особливості маркетингових стратегій підприємства.
Виклад основного матеріалу. Маркетинг, як
форма програмно-цільового підходу до організації
діяльності підприємства, досить органічно вписується
до нового механізму господарювання, що поступово
формується. Для реалізації завдань підприємство повинно виконувати наступні види діяльності: дослідження ринку та його елементів, розробку та планування
асортименту, формування попиту та стимулювання
збуту, аналіз, планування, контроль та організацію
маркетингової діяльності підприємства [4].
Маркетинг має велике значення у регулюванні
ринкової економіки. Це, по суті, діяльність суб’єктів
ринку з регулювання своїх економічних взаємин.
Наразі жодне підприємство в системі ринкових
відносин не може нормально функціонувати без маркетингової служби на підприємстві. Тому, маркетинг
повинен розглядатися як комплексний та інтегральний
менеджмент на рівні підприємства. Це відбувається
тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а ресурси підприємства обмежені. Крім того, суб’єкт має
свої потреби, задовольнити які не завжди вдається
якісно. До кожного необхідний свій індивідуальний
підхід. Тому, у нових умовах виживає те підприємство, що може найбільше точно виділяти й уловлювати розмаїтість смаків. Цьому і сприяє маркетинг.
У силу цього маркетингова діяльність в рамках
удосконалення маркетингового підходу до управління підприємством є важливою складовою в управлінні
та діяльності підприємства в цілому для забезпечення
його довготривалого успіху і стійкого прибутку.
Процес управління маркетингом становить собою
процес аналізу ринкових можливостей цільових
ринків; розробки маркетингового комплексу і перетворення в життя маркетингових заходів.
В організації аналізу, планування, контролю маркетингової діяльності основну увагу слід приділяти
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Рис. 1. Механізм взаємодії маркетингу з підприємством [9]

значним розбіжностям в залежності від характеру продукту і його цільового призначення. На рис.1 наведена схема форм і методів аналізу, планування, контролю маркетингової діяльності, орієнтованої на виробництво продукції виробничого призначення [9].
До аналізу, планування та контролю маркетингової діяльності підприємства включаються завдання формування нових ринків, розробки й обґрунтування нових видів продукції, які більшою мірою задовольняють
потребу, підвищений попит. Зазначимо, що маркетинг
стає одним із основних видів господарської діяльності
підприємства, не поступаючись, а в ряді випадків перевершуючи за пріоритетністю фінансову діяльність. Планування асортименту продукції ґрунтується на вивченні
потреб та ринкових відносин. Головним мотивом початку проведення досліджень з розробки нових видів
продукції є запити і потреби споживачів. Невід’ємною
складовою частиною процесу планування асортименту продукції, що випускається є апробація дослідних
партій виробів, збір і аналіз відгуків споживачів про
нові зразки виробів, внесення відповідних змін у конструкцію і технологію виготовлення виробу або прийняття рішення про зняття з серійного виробництва нових виробів, якщо відгуки споживачів негативні.
Розглянемо комплекс заходів маркетингової
діяльності підприємства, орієнтованих на дослідження ефективної маркетингової діяльності підприємства
наступних питань:
• Аналіз зовнішнього (стосовно підприємства)
середовища, до якого входять ринки, джерела постачання. Аналіз дозволяє виявити фактори, що сприяють
комерційному успіхові або створюють перешкоди цьому. У результаті аналізу формується банк відомостей
для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень.
• Аналіз споживачів і актуальних (діючих, що купують продукцію підприємства), і потенційних (яких ще
потрібно переконати стати актуальними). Такий аналіз
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полягає у дослідженні демографічних, економічних,
географічних та інших характеристик людей, що мають
право приймати рішення про покупку, а також їхніх
потреб у широкому сенсі цього поняття і процесів придбання і нашого, і конкуруючого товарів.
• Вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів і / або модернізації старих, включаючи асортимент їх і параметричні ряди, упакування і т.д. Застарілі,
що не дають заданого прибутку товари, знімаються з
виробництва та експорту.
• Планування товароруху і збуту, включаючи створення, якщо це необхідно, відповідних збутових мереж зі складами і магазинами.
• Забезпечення цінової політики, що полягає в
плануванні систем і рівнів цін на експортовані товари,
визначенні «технології» використання цін, термінів
кредиту, знижок тощо.
• Управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і
контроль маркетингової програми й індивідуальних
обов’язків кожного учасника роботи підприємства,
оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень.
Кожне підприємство зацікавлене в ефективному
управлінні аналізом, плануванням та контролем маркетингової діяльності. Зокрема, потрібно знати як аналізувати ринкові можливості, відбирати цільові ринки,
розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль.
Все це і складає процес управління маркетингом.
Планування маркетингу в різних організаціях
здійснюється по-різному. Це стосується змісту плану,
тривалості планування, послідовності розробки, організації планування. Так, діапазон змісту плану маркетингу для різних підприємств різний: іноді він лише
трохи ширше плану діяльності відділу збуту. Окремі
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Рис. 2. Модель удосконалення механізму маркетингової діяльності підприємства [6]

організації взагалі можуть не мати плану маркетингу,
як цільного документа. Єдиним плановим документом для таких організацій може бути бізнес-план, складений або для організації в цілому, або для окремих
напрямків її розвитку. У загальному випадку можна
говорити про розробку стратегічних, як правило, довгострокових планів і тактичних (поточних), як правило, річних і більш детальних планів маркетингу.
Контроль маркетингу — постійна, систематична
і неупереджена перевірка та оцінка положення і процесів у галузі маркетингу [4].
Зазначимо, що контроль маркетингової діяльності
— це оцінка результатів виконання маркетингового
плану та розробка необхідних заходів для його коригування, оскільки, якщо втратити час, коли уточнення
та зміни можна внести в план безболісно для компанії, наслідки можуть бути непередбачуваними.
Значення контролю маркетингової діяльності зростає із збільшенням динамічності середовища, величини підприємства, рівня поділу праці.

Удосконалення механізму аналізу, планування та
контролю маркетингової політики стосовно конкретного підприємства або галузі складається з результатів вдосконалення виробничо-збутової діяльності по наступних
основних напрямках: оптимальне використання потенціалу ринку, в тому числі для нових продуктів; підвищення вірогідності прогнозних оцінок; знаходження сегмента ринку обраного товару, підвищення точності аналізу
ринку та ін. На рис. 2 зображена модель удосконалення
механізму маркетингової діяльності підприємства [6].
Це механізм, в ході якого аналізуються, плануються, втілюються в життя і контролюються заходи,
розраховані на встановлення, зміцнення і підтримку
вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних цілей підприємства.
Тому для зменшення ступеня невизначеності і
ризику підприємство повинно мати у своєму розпорядженні, надійну, в достатніх обсягах, своєчасну
інформацію. Для виконання завдань аналізу, планування та контролю менеджери з маркетингу потребу-
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ють інформації про зміни в ринковому середовищі.
Необхідну інформацію одержують із внутрішньої
звітності підприємства, маркетингових спостережень,
досліджень та аналізу даних.
Враховуючи це, необхідно правильно оцінити і
передбачити розмір ринку, потенціал його розвитку і
можливий прибуток підприємства. Однією з умов розробки маркетингового плану є вивчення споживчих
ринків і поведінки споживачів. Для ідентифікації цільових ринків і завоювання довіри споживачів, підприємства звертаються до цільового маркетингу: сегментації ринку, відбору й оцінки його сегментів і позиціюванню товарів.
Висновки. Комплексні маркетингові дослідження створюють обґрунтовану базу для прийняття рішень
про стратегію і програму розвитку підприємницької
діяльності. Прогнозування ринку, розробка стратегії і
планування своїх дій на ринку, формування ринкового попиту — це основні принципи маркетингової концепції керування в середині підприємства. Тому маркетинг усе більш буде інтегруватися в загальну систему управління підприємством, коли в основі прийняття практично усіх виробничих, збутових, фінансових,
адміністративних та інших рішень буде лежати інформація, що надходить від ринку. Для реалізації цих
підходів потрібні не тільки підготовлені фахівці, а й
зусилля під час створення управлінських структур, у
завдання яких входить аналіз, планування, організація
і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.
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му аналізу та планування маркетингової діяльності підприємства
У статті досліджено сутність аналізу, планування
та контролю маркетингової діяльності підприємства,
оцінено вплив дослідження ринку та його елементів,
розробку та планування асортименту, формування попиту та стимулювання збуту, проаналізовано аналіз,
планування, контроль та організацію маркетингової
діяльності підприємства, розкрито сутність і зміст аналізу, планування та контролю маркетингової діяльності
підприємства, запропоновані механізми здійснення
маркетингових заходів на підприємстві.
Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність
підприємства, управління маркетингу, планування, контроль, аналіз, ринок, сегментування, позиціонування
ринку, маркетингові дослідження, споживачі.
Северинова Ю. М. Совершенствование механизма анализа и планирования маркетинговой
деятельности предприятия
В статье исследована сущность анализа, планирования и контроля маркетинговой деятельности предприятия, оценено влияние исследования рынка и его
элементов, разработка и планирование ассортимента,
формирование спроса и стимулирование сбыта, проанализирован анализ, планирование, контроль и организацию маркетинговой деятельности предприятия,
раскрыта сущность и содержание анализа, планирования и контроля маркетинговой деятельности предприятия, предложенные механизмы осуществления
маркетинговых мероприятий на предприятии.
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СТРАТЕГІЇ ТА МЕТОДИ МАРКЕТОЛОГА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
У ПРОЕКЦІЇ НА СПОЖИВАЧА
Постановка проблеми. Успішна діяльність на
ринку туристичних послуг передбачає першочергово
задоволення потреб і запитів клієнтів, прогнозування
їх потреб. Проте поведінка споживачів ніколи не буває
простою, легко передбаченою, оскільки на неї впливає багато чинників.
Вивчення поведінки споживачів, спроба створити модель купівельної поведінки, дізнатися, як робиться вибір при здійсненні покупки турпродукту — складна, але необхідна робота маркетолога на ринку туристських послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Актуальність проблеми управління маркетингом на
підприємствах агротуризм та вивчення поведінки споживачів викликає значний інтерес до неї з боку зарубіжних і вітчизняних дослідників. Над цією проблемою
працювали відомі фахівці: Ф. Котлер [1], Д. Боуен,
Д. Мейкенз, Ж.-Ж. Ламбен [2], І.С. Березін [3],
А. Дуровіч [4], Р. А. Браймер та інші.
Формулювання цілей статті. Існує ряд основних факторів, які впливають на туристичний попит, а
отже, і на туристичний ринок. Попит на агротуризм,
як і на інші продукти, обумовлений купівельною спроможністю споживачів — наявністю в населення коштів
і бажанням їх витратити на відпочинок. Основними
факторами виступають зміни в купівельному поводженні, рівень прибутків населення, приналежність до
певної раси, стать, утворення, рід занять, думки, мода,
час, звичаї, звички й традиції, спосіб життя.
Мета дослідження — вивчити специфіку споживчої поведінки на ринку туристичних послуг, розробити рекомендації для поліпшення діяльності агротуристичних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Маркетингові
дослідження дозволяють виявити деякі характерні показники, за допомогою яких можна моделювати процес формування попиту на туристичні послуги.
Поведінка споживачів під час здійснення покупки розглядається в маркетингу як процес вирішення
проблеми. Можливі кроки, які мають відношення до
вирішення проблеми та включають в процес закупівлю, групуються в п’ять стадій:
— усвідомлення проблеми;
— пошук інформації;
— оцінка альтернатив;
— рішення про покупку;

— поведінка після здійснення покупки.
Такий підхід припускає, що активний покупець
діаметрально протилежний покупцеві пасивному [1].
Складність підходу до вирішення проблеми вибору залежить від важливості сприйняття ризику, пов’язаного з купівлею. Можна виділити чотири види
ризиків, або небажаних наслідків, що сприймаються
зазвичай покупцями:
— фінансова втрата, коли товар/послуга непридатний і необхідна заміна або ремонт за рахунок покупця;
— втрата часу, витраченого на скарги, повторні
звернення до продавця, ремонт і т.д.;
— фізичний ризик, обумовлений споживанням
або використанням товарів/послуг, потенційно шкідливих для здоров’я або навколишнього середовища;
— психологічний ризик в тих випадках, коли
невдала покупка призводить або до втрати престижу,
або створює загальну незадоволеність.
Дослідження ринку показує, що покупці розробляють стратегії і методи зменшення ризику, які дозволяють їм діяти з відносною упевненістю і легкістю в
тих ситуаціях, коли інформація недостатня, а наслідки
дій не підлягають розрахунку.
Для зменшення ризику до ухвалення рішення по
закупівлі покупець може використовувати найрізноманітніші види інформації, а саме: персональні джерела (сім’я, сусіди, друзі), комерційні джерела (реклама, торговий персонал, каталоги), публічні джерела
(порівняльні випробування, офіційні публікації) та експериментальні джерела (товарний арбітраж, інспекція). Чим вище сприйманий ризик, тим більш обширним повинен бути інформаційний пошук.
Споживач туристичних послуг в маркетингових дослідженнях розглядається як особа, що володіє власними
цілями і власною шкалою цінностей, але на нього також
впливає культурне, соціальне та політичне оточення.
Знання відносної значущості позитивних властивостей послуг, у яких є потреба (атрибутів), може дозволити підприємствам розробити стратегію сегментації.
Метою буде якнайкраща адаптація підприємства до
різноманітності потреб і прагнення уникнути ситуації,
коли покупці змушені задовольнитися послугами,
нижчими відповідного рівня у стосунку до атрибутів.
Люди сприймають наявність атрибутів (позитивних характеристик) в торгових марках. Для впізнання
марки споживач використовує не тільки її найменуван-
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ня, але і інші сигнали, такі як упаковка, дизайн, логотип, код кольору і так далі. Ці зовнішні видимі сигнали
невіддільно поєднані з цінністю марки, оскільки використовуються покупцями для класифікації марок залежно від того, що вони обіцяють. Людина, що стикається з проблемою вибору, робить пошук інформації
головним чином для зниження невизначеності відносно доступних альтернатив, їх відносної цінності, умов
покупки. Різні витрати, обумовлені інформаційним пошуком, можна розділити на три категорії [2]:
— витрати на перегляд, обумовлені вивченням
різних ринків та визначенням спектру можливостей
(включаючи замінники товарів/послуг), які покупець
може включити в свою уявну множину;
— витрати на сприйняття, пов’язані з визначенням релевантних характеристик товарів/послуг у вибраній множині, а також умов обміну (місце покупки,
ціна, гарантії);
— витрати на оцінку, що дозволяють оцінити, який
ступінь присутності шуканих атрибутів і наскільки автентичні ринкові сигнали відносно якості товарів/послуг.
Вказані витрати існують головним чином у вигляді тимчасових витрат. Споживач може підвищити
ефективність вивчення ринку туристичних послуг
шляхом використання джерел інформації, що мають
різний ступінь надійності.
Джерела інформації, в яких домінує виробник,
— реклама, поради з боку продавців і дистриб’юторів,
проспекти та брошури. Перевага інформації такого типу
полягає в тому, що вона безкоштовна та доступна.
Проте подібна інформація є неповною і акцентує лише
на позитивні якості товару/послуги.
Персональні джерела інформації, де домінує споживач, — це інформація з повідомлень друзів, сусідів,
лідерів громадської думки або те, що в просторіччі
іменується плітками. Інформація подібного типу може
бути з легкістю адаптована до потреб майбутнього
покупця. Умовою її надійності з очевидністю є особа
людини, яка її передає.
Нейтральні джерела інформації, такі як статті в
газетах і спеціалізовані огляди з курортного будівництва, опис визначних пам’яток, полювання, природних особливостей, політичних зустрічей. Подібні публікації часто надають багату інформацію за порівняно
невисоку ціну. До цієї категорії входять також такі публікації, як офіційні звіти або звіти спеціалізованих
агентств, результати лабораторних і порівняльних випробувань щодо вимог асоціацій споживачів. Перевага
подібних джерел — їх об’єктивність, фактична природа і компетентність наведених думок.
Займаючись маркетингом на ринку туристичних
послуг, необхідно виявляти джерела інформації своїх
споживачів і порівняльну авторитетність кожного з
них. Під час опитувань треба обов’язково цікавитися,
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коли покупці вперше почули про цей товар/послугу,
що це була за інформація, наскільки вони довіряють
цьому джерелу. Ці відомості допоможуть під час підготовки ефективної рекламної кампанії і планів стимулювання збуту.
Залучення споживача туристичної послуги у процес виробництва та споживання означає, що продавець агротуристичної послуги повинен врахувати не
лише турпослугу, але і її якість. Послуги сільського
зеленого туризму поділяють на основні та додаткові.
Основні послуги, це переважно:
• послуги з організації перевезення туристів;
• послуги з організації розміщення туристів;
• послуги з організації харчування туристів.
До додаткових належать:
• послуги з організації екскурсій;
• послуги із залучення туристів до сільськогосподарських робіт і народних промислів;
• послуги гідів, гідів-перекладачів;
• послуги залучення туристів до участі у народних обрядах і культових дійствах, а також сільських
фестивалях, ярмарках й інших масових акціях;
• послуги з прокату автомобілів, човнів, активно-туристичного спорядження;
• послуги побутового обслуговування;
• право користуватися приватними рекреаційними угіддями.
Такий поділ вважаємо досить умовним, оскільки
суттєвої різниці з погляду споживчих властивостей між
ними не вбачаємо. Послуги, що входять до основної
програми перебування туриста в селі, зазвичай відносять до основних. Додаткові послуги турист купує самостійно у місці перебування і вони не включені у вартість
турпакета. Практично з 80 агросадиб, розміщених на території Рівненської області, і вони надають основні послуги. Лише половина з них пропонує додаткові послуги. В основному, це — залучення туристів до участі у
народних і культових обрядах (10%), прокат спорядження
(42,5%), послуги побутового обслуговування (78%).
Як відомо, у загальній теорії маркетингу в значення терміна „продукт” входить усе, що становить предмет
ринкового обміну. Його характер може бути і матеріальним, і нематеріальним (предмети, ідеї, послуги тощо).
Найважливішими складниками сільського туристичного продукту є:
• туристичні атракції місцевості (наприклад, природне середовище, пам’ятки, цікаві архітектурні
об’єкти, національні парки, ботанічні сади, торгівельні
центри, культурні та релігійні атракції, музеї, а також
мешканці, їх культура та звичаї);
• інфраструктура місцевості (база проживання,
гастрономічна база — ресторани, бари, кав’ярні, транспорт — трансфер, таксі, автобуси, оренда автомобілів,
торгівельна мережа, заклади обслуговування тощо);
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• доступність місцевості (кількість транспорту, а
також інфраструктура — дороги, аеропорти і порти,
залізнична мережа);
• імідж місцевості, що існує у свідомості потенційних клієнтів і суттєво впливає на підсвідоме бажання
відвідати саме її;
• ціна, що залежить від багатьох чинників, як,
наприклад, стандарт послуг, пора року, кількість транспорту тощо.
Підбір агротуристичних продуктів, які б повністю
відповідали запитам і сподіванням споживачів, є найважливішим завданням, що стоїть перед менеджером
туроператорської фірми.
Неможливо вивести єдину схему процесу оцінки варіантів, проте, можна запропонувати деякі основні принципи, які допомагають його зрозуміти.
1. Ми вважаємо, що кожен покупець бачить потрібний йому товар/послугу як якийсь набір атрибутів.
Для ресторану в цей набір входить якість їжі, вибір
страв, якість обслуговування, атмосфера, місцерозташування та ціна. Для екскурсії основними атрибутами є новизна, цікавий маршрут, об’єкти показу, комфортабельність транспорту, безпека, гостинність
співробітників турпідприємства. Для різних відвідувачів різні атрибути уявляються по-різному актуальними, оскільки більше відповідають їх потребам.
2. Кожен з цих атрибутів може сприйматись
відвідувачами неоднаково. Тобто кожен споживач наділяє останнім більше або менше уваги, залежно від
своїх потреб.
3. Часто споживач виробляє свої власні уявлення про рейтинг відомих йому підприємств сприймаючи окремі атрибути. Такий набір уявлень про певне
підприємство відомий як імідж фірми. Уявлення споживача про атрибут підприємства можуть значно
відрізнятися від самих атрибутів через вибірковість
його сприйняття, виборчого спотворення сприйнятого та вибіркового запам’ятовування.
4. До кожного з атрибутів споживач підходить з
погляду його функціональної користі, яку можна встановити, помічаючи, як змінюється загальна оцінка під
час зміни різних атрибутів.
5. Ставлення споживача до різних фірм встановлюються на основі певних процедур оцінки. При цьому використовується одна і декілька оцінних процедур залежно від характеру не тільки рішення про покупку, але і самого споживача.
Рішення зробити покупку — це багатоступінчатий процес. На стадії оцінки споживачем варіантів покупки встановлюється рейтинг товару/послуги серед
тих, з яких належить зробити вибір, і формується намір
купити той товар/послугу, якому віддається перевага.
Маркетинг не закінчується покупкою споживачем товару/послуги. Після покупки споживач може

відчувати достаток або незадоволеність, і цей його стан
і поведінка представляє великий інтерес для маркетологів. Чим пояснюється задоволення або незадоволення покупкою? Відповідь на це слід шукати в
співвідношенні очікувань споживача до того, яким
товар/послуга виявився насправді. Якщо товар/послуга виправдав його очікування, то він задоволений,
якщо ж не виправдав, то — незадоволений.
Очікування споживача базуються на його власному минулому досвіді, рекомендаціях продавців,
друзів і інших інформаційних джерелах. Якщо продавець перебільшив переваги товару, покупець буде розчарований. Чим більше розбіжність між очікуваннями і тим, що отримав споживач на ділі, тим більше
його розчарування. А розчарування — клієнта удар
по індустрії гостинності. Тому продавці не повинні обіцяти того, в що самі не вірять.
Дуже важливою стадією є поведінка клієнта після
покупки. Нематеріальний характер послуг індустрії
гостинності робить неможливою думку про їх якість
до того, як вони надані. Тому споживачі, користуючись порадами друзів про вибір готелю або ресторану, оцінюють роботу цих закладів на підставі особистого досвіду. Відвідувач, який вперше обідає у вас,
лише апробовує ваш заклад. Освоїть він його чи ні,
залежатиме від того, як ви задовольните його запити.
„Купуючи” послуги фірми індустрії гостинності
або туризму, клієнт розглядає ціну, яку він платить, як
показник якості послуг.
Працівники сфери послуг повинні знати, що незадоволені відвідувачі не завжди скаржаться. Тому
вони повинні уміти виявляти незадоволеність гостя і
вчасно запобігати можливості перетворення гостя в
„неповерненця”.
Розуміння потреб покупців і суті процесу покупки — основа успішного маркетингу. Розуміючи, як
споживач проходить стадію визнання необхідності зробити покупку, стадію пошуку інформації товарах, стадію усвідомлення пропонованих альтернатив, як він
ухвалює рішення про покупку і як проходить „післяпокупочну” стадію, можна навчитися краще задовольняти запити споживача. Розуміючи, як поводяться різні
учасники процесу покупки, можна побудувати ефектнішу маркетингову програму.
Розглянемо один з приватних аспектів процесу ухвалення рішення про покупку на ринку турпослуг: як
покупець підходить до покупки нового товару/послуги.
Новим товаром ми називаємо продукт, послугу
або ідею, що сприймаються потенційним покупцем як
нові [2]. Нас цікавить, як споживачі вперше дізнаються про новий товар і як вони з ним освоюються, вирішуючи, чи набувати його або не набувати. Таким
чином, під процесом освоєння товару ми розуміємо
розумовий процес, в результаті якого індивідуум, впер-
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ше почувши про новинку, дізнається про неї достатньо, щоб придбати, і коли ми говоримо, що він освоївся з товаром, ми маємо на увазі, що він став регулярним користувачем цього товару.
Споживачі, освоюючи новий товар, проходять
п’ять етапів:
1. стадія обізнаності. Споживач має деякі відомості
про товар, але цієї інформації йому явно не вистачає;
2. стадія інтересу. Споживач збирає інформацію
про новий товар;
3. стадія оцінки. Споживач роздумує, варто чи
не варто пробувати новий товар;
4. стадія випробування. Споживач бере товар на
пробу в невеликій кількості, щоб самому переконатися в тому, чи представляє він цінність чи ні;
5. стадія освоєння. Споживач вирішує стати регулярним користувачем новинки.
Першими, як зазначалося вище, товар/послугу
освоюють новатори споживчого ринку (2,5%). Як і
всякі піонери, вони купляють нові товари з любові до
ризику. Після тривалого розгойдування в справу вступають ранні послідовники (13,5%) Це лідери громадської думки, що готові приймати нові ідеї, але роблять це
з обережністю. Підприємство, що вводить в лад нові
проекти один за іншим, повинно добре вивчити характер місцевих „піонерів” і „ранніх послідовників”. Доцільно привертати їх увагу за допомогою пошти та телефону. Потім новий товар починає освоюватися „прогресивною більшістю” (34%): ґрунтовними людьми,
хоча і не лідерами, які все-таки освоюють нове раніше
середнього обивателя. Після того, як товар досяг піку
своєї популярності, в справу вступає „консервативна
більшість” (34%): скептики, що освоюють новинку вже
після того, як майже всі їх знайомі прийняли її. І останніми товар освоюють „ретрогради” (16%): закоренілі
традиціоналісти, що підозріло ставляться до змін і приймають „новинку”, що вже стала традицією.
Маркетологові важливо проаналізувати, як потенційні покупці здійснюють свій вибір туристичної
послуги та розглянути, як вони реагують на маркетингові стимули. Процес формування переваг аналізується дослідниками ринку, що дозволяє турпідприємству ефективніше адаптувати свої пропозиції до
очікувань ринку [3].
Висновки. Вивчення поведінки покупців на ринку
туристичних послуг — складний і трудомісткий процес. Проте він дозволяє зібрати та проаналізувати
інформацію, таку необхідну керівникам туристичного
бізнесу для ухвалення управлінських рішень. Ситуація на ринку туристичних послуг характеризується
великою динамічністю та складається з безлічі чинників, що несподівано змінюють плани і стійкість
підприємств. Управлінські рішення ухвалюються в
умовах підвищеного ризику і потребують релевантної
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професійної інформації, яку можна отримати при моніторингу поведінки споживачів на ринку індустрії гостинності і туризму. Перспективним вважаємо сконцентруватись на маркетинговій політиці приваблення
покупців до агротуризму, як загалом по Україні так і
в регіоні Рівненського Полісся.
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услуг, разрабатывает рекомендации для улучшения
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Серед найважливіших
умов сталого та пропорційного розвитку України є вирішення проблем енергоємності виробництва та енергозабезпечення економіки. Україна володіє величезним
потенціалом підвищення ефективності практично у всіх
галузях її економіки та водночас є однією з найбільш
енергоємних країн світу. Рівень енергоефективності України становить одну третину від аналогічного рівня середньоєвропейської країни. Сучасний стан світової економіки ставить перед нами проблему нагальності швидких та радикальних змін рівня енергоефективності України на шляхом впровадження енергоефективних технологій та обладнання. Проблема розвитку маркетингового управління енергозбереженням це певний вид маркетингових дій, що зумовлюють зменшення енергоспоживання та заохочують виробництво енергоефективних
товарів та послуг, стали основою для розробки автором
комплексного підходу до удосконалення маркетингового управління процесами енергозбереження.
Аналіз дослідження та публікацій. Питанням
розробки методології організації систем управління та
регулювання ресурсозбереження присвячені роботи
відомих українських та закордонних вчених — таких,
як В. Аракелова, Д. Бабича, В. Варварського, М. Ковалько, С. Шумиліна та інших фахівців.
Окремі питання управління енергозбереженням
досліджені в роботах М. Вознюка, Е. Голікова, М. Іпатова, О.Суходолі, В.Титяєва та інших. О. Суходоля
вважає, що нарешті в суспільстві сформувалось розуміння необхідності переорієнтації бюджетного механізму, перетворення його з видатково-консервуючого
в ефективний інструмент соціально-економічної стратегії розвитку та оновлення національної економіки [4].
В. Титяєв визначає , що недостатньо ефективно на
державному та територіальному рівнях управління використовуються економічні інструменти для стимулювання реалізації ресурсозберігаючих проектів [5]. Однак,
питання маркетингового управління проектами енергозбереження залишається недостатньо дослідженим. Зокрема, питання маркетингового управління процесами
енергозбереження в умовах традиційно обмеженого вибору енергоресурсів, зростання інтересу громадськості
до організації управління процесами енергозбереження.
Метою статті є розробка концептуальних засад
щодо удосконалення маркетингового управління енергозбереження.
Виклад основного матеріалу. У світовій практиці існують основні механізми маркетингового управління проектами енергетичної ефективності , такі як механізми міжнародної співпраці та міжнародних зобов’я-

зань, механізми інформаційної обізнаності, регулятивні
норми( стандартизація та сертифікація; мінімальні стандарти з енерговикористання), добровільні угоди щодо
покращення енергетичної ефективності, економічні стимули для реалізації потенціалів енергетичної ощадливості
та ефективного використання енергетичних ресурсів.
Маркетингове управління проектами енергетичної
ефективності проводиться за наступними напрямками:
— постановка перед собою поміркованих цілей
для досягнення сталого бізнесу;
— використання ресурсів для просування енергоощадних проектів повинно бути прив’язаним до
чітких поміркованих цілей, які мають за мету створення енергетичної безпеки держави;
— розробка програми для досягнення поставлених цілей.
Чітка програма досягнення поставлених цілей за
певний період часу ставить перед інвесторами , виконавцями та споживачами конкретні завдання створення альянсів громад та приватних інвесторів.
Узгоджені та об’єднані зусилля, що необхідні для
досягнення поставлених цілей, будуть ефективними при
поєднанні зусиль громад та приватних інвесторів, що
дозволить впровадити маркетингове управління запланованими проектами та втілити її в короткий проміжок часу.
Зменшення недовіри до прийняття інноваційних
рішень.
Для того, щоб знизити недовіру до інноваційних
рішень, маркетологам необхідно надати виключну
інформацію про послуги та енергоощадні технології.
Стратегія має бути направленою на висвітлення технічних переваг та економічних ефектів енергоефективних технологій та обладнання. Вирішення первинних
технічних проблем шляхом застосування інтегрованого підходу (когенерація, опалення та кондиціювання
повітря тощо); оновлення інструкцій по встановленню обладнання; інструкцій з інтеграції будівельних
проектів для архітекторів; створення джерел технічних ресурсів повинне виконуватися згідно вимог енергетичної сертифікації, тобто з визначенням відповідності продукції, технологій, обладнання, матеріалів,
будівель та підприємств, установ, організацій вимогам національних стандартів з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів.
Для комерційних та житлових будинків існують
енергоефективні будівельні норми, що є основним механізмом впливу на покращення енергоефективності
будівель Дотримання норм змогу уникнути „ринкових
бар’єрів”, коли під час будівництва нових будинків не
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збігаються інтереси будівельних компаній та майбутніх
власників. Будівельні компанії не зацікавлені у використанні енергоощадних та енергозберігаючих будівельних матеріалів, оскільки вони дорожчі за звичайні і
вартість будівництва зростатиме, а майбутні власники
навпаки зацікавлені у тому щоб їхні витрати на енергоносії були б меншими. Маркетингове управління просуванням енергоефективних технологій зменшує невпевненість та невизначеність всіх економічних суб’єктів
та створює сприятливі умови для розвитку співпраці
приватного та державного секторів у сфері розвитку та
маркетингу більш енергоефективних товарів і послуг
та відновлюваних джерел енергії, сприятиме розвитку
нових ринків збуту та міжнародної торгівлі енергоефективними товарами, послугами істотно покращить розуміння споживачів та їх обізнаність у сфері енергоефективності, що вплине на їхню поведінку та вибір того
чи іншого інноваційного товару чи послуги.
Залучення органів влади до енергозберігаючих
проектів.
Державні адміністрації та місцеві громади разом
з з енергосервісними компаніями розробляють та приймають програми із впровадження енергозберігаючих
технологій в муніципальних будинках, об’єктах соціальної сфери, житлових будинках.
Фінансування енергоощадних проектів на основі
маркетингової стратегії перфоманс — контрактингу
полягає в утворенні механізму інвестування коштів у
сферу енергоощадливості через енергосервісні компанії з поверненням коштів повністю чи частково за
рахунок отриманої економії енергетичних ресурсів.
Замовник заключає контракт з енергосервісною
компанією на проведення енергетичного аудиту та
впроваджує енергоощадний проект. Енергосервісна
компанія (ЕСКО) гарантує замовнику обіцяний рівень
економії коштів внаслідок втілення енергоощадного
проекту, що відобразиться у зменшенні видатків на її
утримання установи замовника. Використання механізму перфоманс — контрактингу з метою покращення енергоефективності бюджетних установ є ефективним та вигідним. Немає потреби шукати додаткові кошти у держбюджеті на реалізацію енергоефективних заходів, водночас інвестору гарантують виплати з бюджетних коштів, пропорційно фактично досягнутій економії. Однак існуюча на сьогодні в Україні система
фінансування енергозабезпечення бюджетних установ
не стимулює покращення енергоефективності. У працівників та керівників бюджетних установ немає зацікавленості в реалізації проектів з енергоефективності
через розуміння того факту, що отримана економія видатків на енергозабезпечення внаслідок реалізації енергоощадних заходів буде списана та обсяги фінансування на наступні роки одразу будуть зменшенні.
Підвищення обізнаності споживачів в сфері енергозбереження.
Механізм інформаційної обізнаності здебільшого
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цільного потенціалу, тобто потенціалу, що сприяє максимальній економії енергетичних ресурсів за рахунок реалізації проектів, результатом яких є фінансові і технічні
переваги. Реалізувати цей потенціал можливо тільки постійно інформуючи суспільство про існуючий потенціал
енергозбереження та методики впровадження енергоощадніх заходів. Інтегрована маркетингова та освітня програма має розроблятися таким чином, щоб донести населенню інформацію про актуальність та доцільність енергозбереження та має впроваджуватися з залученням засобів масової інформації, тому що вона об’єднує в собі
заходи з налагодженням зв’язків з громадськістю, активної участі громад, проведення семінарів та тренінгів,
створення веб-сайтів, розсилок, забезпечення реклами
в спеціалізованих виданнях, організацію виставок.
Інформаційна обізнаність є дієвим механізмом із популяризації економічних, екологічних та соціальних переваг ефективного використання енергетичних ресурсів,
підвищення освітнього рівня та громадської свідомості.
Оцінка та спостереження ефективності використання енергоносіїв за допомогою статистичного збіру відомостей
та виведення показників, потрібних для аналізу політики
енергоефективності, зростання обізнаності про енергоефективні товари та послуги та розуміння їхніх економічних та екологічних переваг має мету переконати економічних суб’єктів впроваджувати у виробництво енергоефективне обладнання з метою виробництва енергоефективних товарів та послуг, забезпечити економічних
суб’єктів інформацією з технічних питань для прийняття
енергоефективних дій, формування та закріплення у
суспільстві енергоощадливого світогляду.
Маркетингове управління передбачає проведення загальних інформаційних кампанії, що мають за мету
переконати споживачів у потребі збереження енергії,
поінформувати про способи, які є у їхньому розпорядженні для досягнення покращення енергоефективності та про можливі наслідки бездіяльності. Наприклад, інформативні статті, рекламні ролики та сюжети з
об’єктів втілення енергоощадних проектів.
Створення та функціонування інформаційних
центрів, які збирають та надають технічну інформацію
про енергоефективні товари та послуги має стати базою організації навчальних та тренувальних програм.
Навчальні програми ознайомлюють із ефектами від
ощадливого використання енергоресурсів та новими
енергоефективними технологіями. Тренувальні програми надають сучасні та практичні поради, опираючись
на передовий досвід інших держав та підприємств.
Нова чи вдосконалена стара технологія у сфері шляхом проведення певних навчальноознайомчіх заходів.
Це дає змогу найкращим чином продемонструвати ці товари потенційним споживачам та акумулювати інформацію щодо корисності, вартості й енергоефективності товарів чи технологій.
У підвищенні рівня енергетичної ефективності
електрообладнання побутового призначення зацікавлені і споживачі цього обладнання — у зв’язку зі змен-
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шенням оплати за споживання енергії, і держава загалом — з огляду на зниження загального рівня енергоспоживання, наслідком якого є зменшення шкідливих викидів у довкілля.
Співпраця виробників і споживачів енергоресурсів на основі запровадження механізму енергетичного менеджменту споживачів забезпечує збір та аналіз
маркетингової інформації щодо тенденцій у поведінці
споживачів енергоресурсів та дає змогу оперативно
реагувати на зміни ринкового середовища та коригувати процесс реалізації державної енергоощадливої
політики. Постачальники енергетичних ресурсів разом
з їхнім продажем мають пропонувати споживачам також енергозберігаючі послуги, що стимулюють вихід
споживачів з пікових зон енергетичних навантажень
та зменшувати потребу будівництва нових генерувальних потужностей, бо постачальникам енергоресурсів
значно простіше разом з їхніми споживачами на
основі спільних зусиль скоротити обсяги споживання
енергії, аніж створювати нові генерувальні потужності.
Маркетингове управління енергозбереженням має
впроваджуватись за допомогою наведення прикладів
реалізації програм та проектів політики енергоефективності у засобах масової інформації , що передбачає ознайомлення та демонстрацію практичних здобутків виконавчих органів влади у сфері енергоефективності. Демонстрація такої поведінки держави створить реальне
підґрунтя для формування навичок енергоощадної поведінки громадян у їх повсякденному житті.
Для реалізації неявного економічно доцільного потенціалу використовують маркетингові механізми економічного стимулювання. Споживачі не схильні здійснювати енергоефективні заходи, якщо вони не є для них
привабливими. Для реалізації технічного потенціалу енергоощадливості потрібно надавати виробникам та споживачам підтримку з боку держави, використовуючи такі
механізми як: надання грантів на науково-дослідні роботи, розроблення та впровадження енергоощадних технологій, сприяння їх проникненню на ринок, до досягнення рівня самоокупності, використовуючи механізм
державних закупівель. Саме така демонстрація досягнень енергоефективних технологій, розширення міжнародної співпраці у сфері енергозбереження та сприяння
залученню інвестицій популяризація переваг застосування альтернативних джерел енергії, є запорукою енергетичної безпеки України та посилення її незалежності від
імпортованих енергоносіїв.
10 червня 2010 р. відбувся семінар „Шведські системні рішення для українського енергетичного сектору” . Організатори заходу — Шведське енергетичне Агентство та Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) ознайомили представників навчальних та
наукових закладів, енергетичних організацій, промислових підприємств зі шведськими методами і системними
рішеннями для підвищення енергоефективності в різних
сферах життєдіяльності. Метою семінару стало поглиб-

лення співробітництва між Швецією та Україною в галузі енергозбереження, енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Українською стороною було висловлено сподівання, що всебічне обговорення проблем
енергоефективності та обмін досвідом між Україною та
Швецією знайдуть втілення у конкретних проектах та наголошено на пріоритетності підвищення енергоефективності комунального та муніципального господарства. Зі
шведської сторони ініціативу щодо обміну досвідом було
підтримано та підкреслено, що найкращим стимулом для
зменшення викидів парникових газів та розвитку енергоефективності є податки. Значну роль у розвитку відновлюваних джерел енергії зіграло рішення уряду Швеції
про довгострокові субсидії для осіб та організацій, що
впроваджували енергоефективні заходи та додаткове
оподаткування видобутку традиційних джерел енергії.
Україна не повинна знаходитись поза межами цієї довгострокової тенденції.
Зменшення споживання енергії в будівлях — це,
перш за все, економія для держави, що субсидує тарифи; пряма економія для домашніх господарств, які є
платниками спожитої енергії і повинні будуть сплачувати ще більше у результаті підвищення ціни на енергоносії. Водночас ефективне маркетингове управління
енергозбереженням має стати джерелом технологічного прогресу та зайнятості населення завдяки новим технологіям, основою стабільності для енергетичної інфраструктури завдяки зменшенню навантаження; покращити природне середовище в результаті зменшення
викидів та забезпечити енергетичну безпеку країни, яка
зменшить свою залежність від імпорту енергоносіїв.
Водночас, збільшення рівня вимог до споживання
енергії та їх впровадження, що має стати метою влади,
це лише заключна стадія тривалого процесу.
Прикладом сучасного комплексу маркетингового управління енергоощадного проекту може бути
проект „10 золотих ідей для покращення енергетичної
ефективності будинків в Україні представлений Європейско-українским енергетичним агентством [7].
Передумови покращення енергетичної ефективності будинків в Україні
1. Створення 10-ти річної гарантії на підрядні та будівельні роботи на користь споживача: Позитивне
співвідношення: загальна якість/ціна/імідж/довговічність/
показники/впевненість; перестрахування, гарантоване
державою (на початковій стадії); збереження даних про
втрати тепла протягом 5-10 років (Міністерством Регіонального Розвитку та Будівництва).
2. Створення та впровадження ефективного технічного контролю/інспекції: Від дизайну (затвердження на стадії дозволу на будівництво) впродовж будівельних робіт ,(затвердження технічних креслень, методів встановлення та фізичного контролю на будівельному майданчику) до введення в експлуатацію (технічна комісія). Така умова повинна бути обов’язковою.
Без технічного контролю, отримання дозволу на будівництво та страхування мусить бути неможливим;
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Наявність бюро авторизованих монтажників, проектувальників та енергетичних аудиторів.
3. Підтримка інноваційної діяльності в галузі енергоефективності на підставі удосконалення та розширення механізмів енергозбереження надасть можливості в скороченні залежності від імпорту енергоресурсів. Мережа експертів з енергоефективності: університети, технічні лабораторії, представники промисловості для генерації ідей, просування інноваційних
концепцій; підготовка кваліфікованих фахівців; фінансова підтримка суспільних/напівсуспільних дослідницьких проектів.
Діагностика та визначення цілей
4. Наявність достовірних відомостей щодо реального споживання енергії в будівельному фонді та фіксація цілей: для нового будівництва; для існуючих будівель
(багатоповерхові, окремі будинки, і т.д.); упровадження
енергетичного паспорту будівель + „Маркування” на
будівлі; може / повинно включати комерційний сегмент.
5. Встановлення обов’язкових цілей для швидкого покращення та довгострокових амбіцій: по регіонам; по кожному сегменту (нові/модернізація багатоповерхівок/окремі будинки); так до позитивних енергетичних показників будівлі (будівля виробляє більше
енергії ніж споживає).
Реалізація проекту покращення енергетичної
ефективності будинків
6. Оновлення технічних норм: будівельні роботи;
ізоляція та вентиляція; впровадження енергетичного
паспорту для обладнання.
7. Партнери для реалізації проекту: мультинаціональних групи; постачальників (вікна, плитка, обладнання, освітлення тощо); майстри-монтажники;
Ключовим фактором успіху є узгодження розділу сфер між учасниками: навчання майбутніх працівників (університети, технічні школи, обов’язкові тренінги протягом кар’єрного зростання тощо); впровадження системи сертифікації для майстрів; надання
інформації про „прості” та „доступні” технічні рішення, включаючи пропозицію технології, матеріалів та
рекомендацій щодо покращення енергоефективності.
8. Створення підтримки для сектору/впровадження зобов’язань: активне сприяння просуванню перш за
все прямої фінансової підтримки від держави для девелоперів протягом 10 років для створення динамічних
податкових пільг для будинків з потрібними показниками споживання енергії; пріоритет у виборі кращих ділянок для забудови для енергоефективних будівель;податкові пільги для інвесторів (ізоляція оболонки, вікна, вентиляція); знижені відсоткові ставки для кредитування
(еко-кредити) для підтримки малих проектів модернізації.
Визначення державою зобов’язань зі збереження
енергії для постачальників енергії: можливість демонстрації постачальниками енергії результатів по енергозбереженню або сплачування штрафів до державного бюджету; можливість реалізації проектів разом зі споживачами, тим самим отримання сертифікатів енергозбереЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

ження. Наявність можливості торгувати сертифікатами з
іншими гравцями ринку (державними установами, великими компаніями), які отримують сертифікати.
Це створює позитивне коло: механізм побудований за логікою ринкових відносин, з мінімальними
фінансовими витратами для держави, сприяє зменшенню зовнішнього боргу , подоланню кризових явищ у
економіці та збільшенню економічного потенціалу.
9. Спілкування — донесення інформації до громадськості:
„Walk the talk” („Сказано — зроблено”): щорічна демонстрація в кожному регіоні кількох великих
громадських проектів;
Для громадських проектів: договори енергоспоживання (зобов’язання енергозбереження або, якщо
необхідно, більші витрати на будівництво) ;
Фіксування цілей для зменшення споживання
енергії в громадських будівлях (регіонально та за періодами часу тощо).
Проведення громадських інформаційних кампаній; демонстрація гарних прикладів; обмін досвідом
із іншими країнами; пояснення стратегії енергоефективності в житловому секторі; проведення щорічної
національної конференції тощо.
Зацікавлення користувачів до підтримки енергоефективних проектів.
Ключові послання: бережіть планету (совість); покращення життя (якість повітря, якість води, біологічне
різноманіття); економія природних ресурсів (для довшого використання доступних ресурсів та зменшення
енергетичної залежності); економія коштів (окупність
для інвестора); наявність безкоштовної інформаційної
мережі довідкових офісів шляхом залучення Міністерства Регіонального Розвитку та Будівництва, забезпечення інформацією та порадами споживачів/інвесторів.
10. Реалізація контролю якості та виправлення помилок: впровадження системи звітності; перевірка та
аналіз відхилень; виправлення за необхідності, забезпечення прозорої системи контролю та моніторингу.
Таким чином, для здійснення успішного та результативного маркетингового управління енергозберігаючим проектом потрібне реалізовувати політику
енергоефективності відповідно до послідовної стратегії, спрямованої на досягнення чітких цілей за реалістичних графіків виконання робіт та комплексу сучасних маркетингових заходів.
Висновки. Розширене впровадження маркетингового управління ресурсозберігаючих, енергоефективних проектів та заходів стало необхідністю.
В умовах зростаючої конкуренції за світові енергетичні ресурси , енергоефективність економіки є практично єдиним інструментом отримання конкурентних
переваг України на світовій арені та зростання добробуту населення країни. На сьогодні очевидною є необхідність розширення сфери політики енергоефективності, збільшення набору інструментів та механізмів
маркетингового управління у цій сфері. Необхідно
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постійно оцінювати та коригувати вплив політики енергоефективності на комплекс маркетингового управління, оцінюючи позитивні та негативні аспекти, спостерігати за трендом енергоспоживання та виявляти
потенціали енергозбереження. Важливо використовувати механізм державних закупівель, який відіграє
важливу роль у заохоченні виробництва енергоефективних товарів та проведення обов’язкових енергетичних аудитів, забезпечити широкий доступ до інформації щодо політики енергоефективності та можливих
шляхів енергоощадливості. Загалом, принциповим
моментом реалізації комплексу маркетингового управління енергозберіганням є стимулювання кінцевого
споживача енергетичних ресурсів до втілення енергоощадних проектів шляхом застосування зазначених
вище маркетингових та економічних механізмів.
Необхідно впроваджувати інноваційні комплекси
маркетингового управління для залучення потенційних
інвесторів, збільшення частки альтернативних енергоресурсів та диверсифікації енергопостачання країни
максимального підвищення рівня енергоефективності.
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Косов О. І. Сучасні проблеми розвитку маркетингового управління енергозбереженням в
Україні
У статті досліджено механізми реалізації комплексу маркетингового управління енергосбереження,
описано для реалізації яких проектів енергоощадливості вони використовуються та наведено декілька прикладів ефективного застосування цих проектів у
світовій практиці, встановлена необхідність спостереження за трендом енергоспоживання та потенціалом
енергозбереження, забезпечення широкого доступу до
інформації щодо політики енергоефективності .
Ключові слова: маркетингове управління, енергоефективність, енергетична безпека.
Косов А. И. Современные проблемы развития маркетингового управления энергосбережением в Украине
В статье рассмотрены механизмы реализации комплекса маркетингового управления энергосбережения,
описано для реализации каких проектов энергосбережения они используются и приведены несколько примеров эффективного применения этих проектов в мировой практике, установлена необходимость наблюдения за трендом энергопотребления и потенциалом
энергосбережения, обеспечение широкого доступа к
информации о политике энергоэффективности.
Ключевые слова: маркетинговое управление,
энергоэффективность, энергетическая безопасность.
Kоsov A. Markeing problems of enegy saving
management inUkraine
The mechanisms of the realization of a marketing
management is described for implementing energy
efficiency projects which they are used and several
examples of effective implementation of these projects
in the world are given, established the need to expand
energy efficiency policies, increasing set of tools and
mechanisms for marketing management in this area,
ongoing evaluation of positive and negative sides,
watching the trend of energy consumption and energy
saving potential. It is important to use the mechanism of
public procurement, which plays an important role in
promoting the production of energy-efficient products
and conduct the mandatory energy audits, to ensure broad
access to information on energy efficiency policies and
possible ways of saving.
Key words: marketing management, energy
efficiency, energy security.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН
НА БІРЖОВИХ РИНКАХ
Вступ. Біржовий ринок, пройшовши історичний
розвиток від реалізації наявної сільськогосподарської
продукції до торгівлі ф’ючерсами й опціонами на всі
види товарів та фінансових інструментів, останнім часом перетворився на один із головних каналів оптової
торгівлі, центр ціноутворення та страхування ризику.
Досягнення науково-технічного прогресу й комунікаційний прорив спричинили якісні та кількісні зміни в
структурі біржових послуг. Інвестори з будь-якої країни
мають можливість, використовуючи комп’ютерні мережі
й розвинуту інфраструктуру, вкладати кошти в різні інвестиційні інструменти у пошуках найвищого доходу.
Біржові аналітики дійшли висновку, що факт спільної
зустрічі та її місце, які були безумовними вимогами ще
декілька десятків років тому, відтепер не мають значення. Комп’ютерні мережі торгівельних систем пропонують учасникам біржових торгів швидкі та конкурентні
альтернативи, що надають фінансовим операціям небаченої гнучкості у питаннях свободи та можливостей для
вкладників і користувачів капіталу. Сучасну біржову торгівлю відрізняє моментальність зустрічі попиту та пропозиції й різке пришвидшення процесу укладання угоди. У зв’язку з цим стрімко зростає значимість прогнозування тенденцій цінових коливань на біржових ринках, що ґрунтується на результатах їх всебічного аналізу.
Постановка завдання. Значний вклад у розвиток
теоретичних основ аналізу біржових ринків внесли вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: В. Грем [9], О. І. Дегтярьова [2], Д. Доде [9], С. Коттл [3], Р. Ф. Мюррей [3],
М. О. Солодкий [5], О. М. Сохацька [6]. Приймаючи до
уваги всю наукову значимість цих робіт, зазначимо, що
на сучасному етапі розвитку біржової торгівлі назріла
необхідність подальшого удосконалення теоретичних засад аналізу та прогнозування цін на товари та фінансові
інструменти, що реалізуються на біржах.
Результати. В цілому, в країнах розвиненого
ринку поширені три методи аналізу. Два з них входять
до групи кількісних методів — це:
— фундаментальний — традиційний економічний
аналіз, який передбачає дослідження зовнішніх по
відношенню до біржі факторів, що впливають на рівень
біржових котирувань;
— технічний — специфічний аналіз, який займається вивченням динаміки біржового ринку.
Інтуїтивний аналіз, що використовується під час
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визначення тенденцій коливань біржових цін відносять
до групи якісних методів.
Основоположниками західної теорії фундаментального аналізу прийнято вважати Бенджаміна Грема і Девіда Додда, які у 1934 р. в США опублікували книгу
„Аналіз цінних паперів”. У ній вперше було запропоновано визначення фундаментального аналізу як „інструменту для пророкування майбутніх біржових цін на
акції”. При цьому предметом дослідження фундаментального аналізу, на думку авторів, являються „фінансові показники, прибутки і дивіденди компанії, а також
стан навколишньої економіки” [9, с. 34]. У більш пізніх
наукових виданнях фундаментальний аналіз розглядають як процес „дослідження стану економіки, галузі й
фінансового становища компанії з метою визначення
ринкової вартості її акцій” [10, с. 58], чи як „аналіз базових факторів, що впливають на процес ціноутворення на ф’ючерсні контракти” [6, с. 156].
На наш погляд, поняття фундаментального аналізу потребує подальшого розвитку, оскільки:
— по-перше, фундаментальний аналіз використовується для визначення факторів, що впливають на
вартість не лише акцій компаній чи ф’ючерсних контрактів, а й усіх інших біржових товарів та фінансових інструментів;
— по-друге, у процесі фундаментального аналізу інтерес представляють зв’язки між зміною того чи
іншого фактору та відповідною зміною ціни на біржовий товар чи фінансовий інструмент, тому можна
стверджувати, що процедура фундаментального аналізу є реляційно-логічною;
— по-третє, ключовим завданням фундаментального аналізу є визначення дійсної вартості біржового
товару чи фінансового інструменту з метою розробки
подальшої стратегії поведінки на біржі по відношенню до цих активів.
Виходячи з цього, визначення фундаментального
аналізу пропонується викласти у наступній редакції:
„Фундаментальний аналіз — це метод реляційно-логічного дослідження зовнішніх по відношенню до біржового ринку факторів з метою виявлення дійсної вартості
біржових товарів і фінансових інструментів та визначення напрямку стратегічних дій відносно цих активів”.
Фундаментальний аналіз ґрунтується на оцінці ринкової ситуації в цілому і складається з декількох блоків:
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- аналіз
компанії та/чи
- оцінка
біржового товару

М
Мііккрроо-ррііввеенньь

- аналіз галузі з точки зору
її ділового циклу, структури,
рівня конкуренції, стану галузевого ринку

С
Сеерреедднніійй ррііввеенньь

- дослідження політико-правових,
економічних, соціально-демографічних,
суспільних, технологічних, науковотехнічних та природничих факторів

М
Мааккррооррііввеенньь

Рис. 1. Рівні фундаментального аналізу

— макрорівень являє собою дослідження світової економіки та окремої країни у розрізі політико-правових, економічних, соціально-демографічних, суспільних, технологічних, науково-технічних та природничих факторів;
— середній рівень передбачає аналіз галузі з погляду її ділового циклу, структури, рівня конкуренції,
законодавчого регулювання, стану галузевого ринку;
— мікрорівень складається з аналізу окремої
компанії (її виробничих, організаційних, інноваційних,
фінансових, маркетингових, кадрових ресурсів і можливостей) та/чи оцінки біржового товару (його якості,
регіональної диференціації цін, сезонності попиту, наявності товару — замінника) (рис. 1).
На сучасних біржових ринках фундаментальний
аналіз здійснюється із застосуванням економетрії та моделей розвитку ринків. Однак ефективність такого аналізу є високою лише при довгостроковому прогнозуванні, оскільки в короткостроковому періоді реакція ринку на певні події не завжди є адекватною та логічною.
Спровокувати таку поведінку можуть: повільне поширення інформації, психологічні фактори (окремі трейдери потребують більш переконливих прогнозів розвитку
ринку, які ґрунтуються на аналізі специфічних факторів),
та відповідна реакція на ринкові зміни. Ці тенденції руйнують логічний зв’язок між прогнозами економічного
стану та ціновими трендами, що обумовлює необхідність
проведення додаткових досліджень біржового ринку,
зокрема, за допомогою засобів технічного аналізу.
Становлення технічного аналізу відбулося наприкінці ХХ-го сторіччя. До цього він існував у вигляді декількох паралельних і фактично непересічних між
собою вчень. Творцем технічного аналізу вважається
Чарльз Доу, який вперше використав статистичні методи аналізу часових рядів на ринку акцій. Від багатьох

точних наук технічний аналіз відрізняється чітко визначеним прикладним значенням, оскільки як науковий
напрямок він був створений спеціально для прогнозування цін на біржі. Фактично в тому вигляді, у якому
він застосовується за прямим призначенням, він ні для
чого більше не придатний, хоча окремі його компоненти, зокрема, стохастичний аналіз, або числа Фібоначчі,
успішно застосовуються і в інших точних науках.
Сучасні прихильники технічного аналізу вважають, що вся доступна інформація про біржовий товар
чи фінансовий інструмент уже відображена в його ціні
та обсягах операцій, а відповідно й у графіку, вивчення якого дозволяє прогнозувати подальшу поведінку
ціни. Таким чином, технічний аналіз являє собою метод прогнозування цін за допомогою розгляду графіків
руху ринку за попередні періоди часу. Під терміном
„рух ринку” аналітики розуміють три основних види
інформації: ціну, обсяг торгівлі й відкриту позицію.
В основу сучасного технічного аналізу покладено три постулати:
— „ринок враховує все”, тобто будь-які чинники
(політичні, економічні, психологічні, тощо), які можуть
впливати на ціну, обов’язково відображаються в її рівні.
Аналітикові залишається вивчати лише рух ціни, залишаючи без уваги причини, що його викликають. Це
особливо важливо в моменти злому трендів, коли причини початку змін можуть бути ще невідомими
більшості учасників ринку;
— „рух цін підпорядкований тенденціям” — ціни
рухаються в якомусь одному напрямі (вгору, вниз або
вбік). Цей рух з більшою ймовірністю продовжиться,
аніж зміниться, і так до тих пір, доки тенденція не
скінчиться. Завдання аналітика — виявити зародження і послаблення тенденцій якомога раніше;
— „історія повторюється” — дія законів постійна,
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Таблиця 1
Особливості фундаментального та технічного аналізу біржових ринків
Параметри
Основна ціль

Предмет дослідження

Специфіка аналізу

Доступність інформації

Термін прогнозування
Вартість аналізу

Фундамента льний аналіз
виявити „недооцінені” ринком товари
чи фінансові інструменти з метою
подальшого інвестування в них, а також
„переоцінені” активи для їх подальшої
реалізації
зовнішні по відноше нню до біржового
ринку фактори, що впливають на
вартість біржових товарів ті фінансових
інструментів
застосовувана для аналізу інформація є
специфічною для всіх видів ринків і
товарів. Тому, як правило,
фундаментальні аналітики
спеціалізуються на окремих галузях
економіки, аналізі одного або декількох
ринків
доступ до частини інформації є
відносно відкритим, інша частина
інформації є закритою для більшості
інвесторів
середньо- та довгострокові прогнози
потребує значних коштів

тобто ключ до розуміння майбутнього криється у вивченні минулого, оскільки правила, що діють на ринку
мають стабільний характер. Виявляючи моделі, що повторюються, аналітик має всі підстави очікувати, що
вони розвиватимуться за колишнім сценарієм [2, с.381].
Основними передумовами технічного аналізу є
наступні уявлення:
— фундаментальні фактори впливають на котирування не прямо а побічно. Такі фактори швидко
змінюються. Учасники дізнаються про важливі події
в різний час і по-різному їх інтерпретують. У реакції
ринку втілюється лише сукупність думок і оцінок;
— механізми функціонування ринку об’єктивні і
можуть бути адекватно описані відтвореними закономірностями, що виявляються у вигляді багаторазового повторення визначених характеристичних рис;
— формування аналогічної моделі на ринку є
ознакою того, що намічається відтворення тенденції,
відомої з ряду численних попередніх спостережень;
— вивчення реакцій ринку дає уявлення не тільки
про основні фактори, що впливають на попит та пропозицію, але й про психологію учасників, їх відношення до цих подій [2, с. 380].
Однією з сильних сторін технічного аналізу без сумніву є те, що його можна використовувати для діагностики практично любого засобу торгівлі та в будь-якому часовому інтервалі. Оскільки на кожному ринку існують
періоди підвищеної активності та періоди „летаргії”, періоди яскраво виражених тенденцій цін та періоди невизначеності — технічний аналітик має можливість концентруваЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

Технічний аналіз
побудувати модель руху ціни
(визначити напрямок тренду та момент
зміни тенденції) на товар чи фінансовий
інструмент для визначення позиції
трейдера під час торгів
динаміка минулих змін ринкових
параметрів (цін, обсягів реалізації та
кількості відкритих позицій) без зв’язку
з причинами, що їх викликають
застосовуваний до аналізу підхід є
загальним (з деякими особливостями)
для всіх ринків, що дозволяє технічним
аналітикам працювати з великим
числом товарів і фінансових
інструментів
практично всі дані публікуються і
можуть бути отриманими всіма
інвесторами
короткострокові прогнози
потребує незначних коштів

ти свою увагу й зусилля на ринках з яскраво вираженими ціновими тенденціями, тимчасово зневажаючи іншими. Інакшими словами, технічний аналітик має можливість
використовувати переваги ротаційної природи ринку, що
на практиці переростає в ротацію уваги, засобів та коштів.
Такої свободи вибору позбавлений аналітик-фундаменталіст, вузька спеціалізація якого на певному ринку чи групі
ринків виключає можливість маневрування.
Особливості та відмінності фундаментального та
технічного аналізу біржових ринків приведені в табл. 1.
Цікавим з погляду теоретичного дослідження є
інтуїтивний аналіз біржових цін. Деякі вчені навіть не
згадують про нього у своїх роботах. Досліджуючи теоретичні аспекти інтуїтивного аналізу, зосередимося на
етимології поняття „інтуїція”. У великому тлумачному
словнику сучасної української мови інтуїція визначається як „здатність людини у деяких випадках несвідомо,
чуттям вгадувати що-небудь” [1, с. 214]; в іншому словнику — інтуїція інтерпретується як „беззвітне, стихійне,
безпосереднє почуття, засноване на попередньому
досвіді; розуміння, що підказує чуття” [4. с. 674]; в
українській радянській енциклопедії — як „містична
здатність безпосереднього розпізнання істини без будьякого зв’язку з чуттєвим і раціональним пізнанням,
суспільно-історичною практикою” [8, с. 697].
Таким чином, можна стверджувати, що інтуїтивний аналіз — це метод дослідження, який ґрунтується
на підсвідомому сприйнятті істини без будь-якого зв’язку із чуттєвим та раціональним пізнанням, в процесі
якого усвідомлюються лише результати.
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Кожен із розглянутих видів аналізу біржових ринків
має своїх прихильників та недоброзичливців. Наприклад,
окремі технічні аналітики вважають, що фундаментальний аналіз у кращому випадку є неефективним, а в гіршому
— просто не корисним (марним). На їх думку, існує дуже
багато факторів, які впливають на ринкову ситуацію і є
настільки короткоплинними, що аналітик-фундаменталіст
ледь встигає їх помітити. Однак і технічний аналіз має свої
недоліки, зокрема, — велику суб’єктивність у виборі часового періоду реалізації певної графічної моделі. Одне
безперечно — в основі кожного з двох підходів лежать
різні філософії роботи на ринку, засновані на радикально
різних припущеннях про природу зміни цін. І в сучасних
умовах, коли ринки стали більш нестабільними, суспільство — багатогранним, а інвестиційне середовище надає
безмежні можливості — фундаментальний і технічний
аналіз можна і потрібно поєднувати. Що ж стосується інтуїтивного аналізу, то на нашу думку, використання його
доцільне саме в сукупності як з фундаментальним, так і
технічним аналізом. Оскільки, як показує практика, реакція інвесторів на інформацію про зміну ринку не завжди
однозначна. Для прикладу, інвестори не завжди починають купувати акції дізнавшись про великі прибутки компанії та високий рівень дивідендів, і так само не завжди
продають їх, почувши про страйки.
В Україні започатковано використання фундаментального аналізу лише на фондовому ринку та ринку
банківських кредитів. Окремі їх учасники користуються послугами аналітичних відділів інвестиційних
фондів із закордонним капіталом та експертно-оціночних фірм, які вже розпочали роботу на українських
теренах; інша частина — все ще використовує тільки
інтуїтивний підхід, який не завжди дозволяє правильно оцінити інвестиційні якості і дійсну вартість товарів.
Технічний аналіз майже не використовується,
оскільки для його успішного застосування необхідно
мати значну кількість відомостей про ціни та обсяги
торгів на постійних ринках, які в Україні лише починають своє становлення.
Висновки. У статті розвинуто поняття фундаментального та інтуїтивного аналізів біржових цін. Визначенні характерні особливості та відмінності кожного
виду аналізу.
Подальші дослідження з цієї проблематики будуть стосуватися розробки моделі вибору стратегії
поведінки по відношенню до біржових товарів та фінансових інструментів, що ґрунтуватиметься на результатах отриманих в процесі фундаментального, технічного та інтуїтивного аналізів цих активів.
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Лутай Л. А., Козицька Г. В. Теоретичні аспекти
аналізу та прогнозування цін на біржових ринках
В статті розглянуті теоретико-методичні засади
аналізу та прогнозування цін на біржових ринках. Уточнено сутність понять фундаментального та інтелектуального аналізу. Визначено особливості та відмінності
окремих видів біржового аналізу.
Ключові слова: фундаментальний аналіз, технічний
аналіз, інтуїтивний аналіз, ціни, біржі, прогнозування
Лутай Л. А., Козицкая Г. В. Теоретические
аспекты анализа и прогнозирования цен на биржевых рынках
У статье рассмотрены теоретико-методические
основы анализа и прогнозирования цен на биржевых
рынках. Уточнена сущность понятий фундаментального и интеллектуального анализа. Определены особенности и отличия отдельных видов биржевого анализа.
Ключевые слова: фундаментальный анализ, технический анализ, интуитивный анализ, цены, биржи,
прогнозирование.
Lutay L. A., Kozyts’ka G. V. The theoretical
aspects of analysis and the monitoring of prices on
the stock-exchange
This article examine the theoretical and methodical
base of analysis and the monitoring of prices on the stockexchange. The essence conception of the basic and
intellectual analysis is defined. There are some features
and differences of separate form of the stock-exchange
analysis in this article.
Key words. The basic analysis, the technical analysis,
the intuitive analysis, the prices, the stock-exchanges,
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СТВОРЕННЯ БРЕНДУ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАПИТІВ ТА УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ
Постановка проблеми. Успішними вважаються ті
бренди, які представляють собою цінний ринковий актив,
сформований у результаті узгодженого поєднання ринкових ресурсів. За допомогою правильно задуманих і ефективно керованих брендів підприємство може створити собі
сприятливу репутацію, яка зміцнить довіру покупців і користувачів. Якщо товар або послуга просто вирішують
проблему або задовольняють потребу споживача, то бренд
представляє собою унікальну пропозицію, з якою конкурентам важко змагатися. Бренди заслуговують поваги до
себе не тільки в силу їхньої цінності для підприємства, але
і в силу їхнього внеску в якість життя. Споживачі вибирають бренди не лише з причин їх корисності, а в силу відображення ними тих чи інших сторін особистості користувача. Бренди допомагають людям увічнити їх переконання. За допомогою брендингу можна досягти багато чого.
Зокрема, він дає змогу:
— підтримувати запланований обсяг продажу на
конкретному ринку і реалізовувати на ньому довгострокову програму із створення й закріплення у свідомості споживачів образу товару або товарної групи;
— забезпечити збільшення прибутковості внаслідок розширення асортименту товарів і знань про їхні
загальні унікальні якості, впроваджуваних за допомогою колективного образу;
— передати в рекламних матеріалах і кампаніях
культуру країни, регіону, міста, де виготовлено товар,
урахувати запити споживачів, для яких він призначений, а також особливості території, де він продається;
Аналіз останніх досліджень. Необхідність створення бренду випливає із відомостей маркетингових
досліджень [3]:
— 72% споживачів заявляють, що вони готові
заплатити 20% додаткової ціни за бренд, який їм подобається;
— 25% споживачів стверджують, що ціна для них
не важлива, якщо вони купують бренд, якому довіряють. Більше, ніж 70% споживачів орієнтується на бренд
при прийнятті своїх рішень про покупку, а більше 50%
покупок в дійсності визначаються брендом;
— рекомендації колег та інших людей впливають
майже на 30% всіх покупок, які здійснюються в наші
дні, тому позитивний досвід одного споживача може
вплинути на рішення інших про покупку;
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— більше 50% споживачів вважає, що впливовий бренд забезпечує більш успішний старт нового
товару на ринку, і вони швидше готові спробувати
новий товар.
Таким чином, створення ефективного бренду
уможливлює просування товарів на вітчизняному або
світовому ринку. Бренд є засобом вирізнення товару
або групи товарів. З погляду теорії брендінгу продукт
має три виміри, які впливають на купівельні рішення
споживачів: основні переваги; розширені переваги та
додаткові переваги. Дослідженням проблематики створення бренду та поведінки споживачів присвячено
дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених: Д. Аакера, О. Азарян, І. Альошиної, Л. Балабанової, М. Бєлявцева, Р. Блекуелла, Л. Гохберга, П. Друкера, Д. Енджелла, Т. Загорної, В. Ільїна, С. Ілляшенка, О. Кендюхова, Ф. Котлера, Т. Максимової, Л. Метчингера,
П. Мініарда, Р. Патори, М. Стоуна, Б. Санто, Х. Хартмана, Н. Чухрай, Й. Шумпетера та інших.
Посилення значущості етапів формування бренду з використанням запитів споживача на будь-якому
ринку або в іншій сфері діяльності підприємства призвели до необхідності формування адекватних методів,
засобів, інструментів, які здатні створити успішний
бренд, і які дозволяють ефективно взаємодіяти підприємству і споживачу на ринку. Ці аспекти і обумовили
актуальність теми роботи.
Мета статті. Головна ціль є визначення етапів
створення брендів на основі моделі формування запитів і уподобань споживачів для подальшого аналізу
та теоретично — методологічного обґрунтуванні теорії
брендингу в Україні.
Виклад основного матеріалу. Кожного року на
ринку з’являється велика кількість нових товарів, і переважна більшість товарних категорій представлена десятками марок-брендами. Нові сегменти ринку, ледь
сформувавшись, стрімко заповнюються товарами, які
мало чим відзначаються за сутністю. Якщо споживач
чітко розуміє, який товар йому потрібен, то шукає його
згадуючи за зовнішнім виглядом та назвою. Як правило, за такого вибору існує ще один-два варіанти на той
випадок, коли певного товару в потрібниу мить не буде
в продажу або він буде надто дорогим. Якщо у споживача немає явних уподобань, він обирає на підставі
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Рис. 1. Модель формування запитів і уподобань споживачів

інформації, яка йому відома на той час, коли треба приймати рішення. Покупцю потрібен час на те, щоб знайти
місце, де знаходиться ця товарна категорія, ознайомитися з асортиментом, визначити продукти та торгові
марки, звернути увагу на ціни, та при необхідності прийняти до уваги інформацію, зазначену на упаковці або в
анотації до товару. Основними інструментами є відчуття ставлення споживача по відношенню до бренду.
Емоційна складова стає важливим компонентом комплексної оцінки інноваційного потенціалу бренду і базується на теорії архетипів.
Різниця у часі між послідовним відбором за встановленими критеріями і реальним вибором товару в
магазині виявляє, що покупець здійснює свій вибір на
основі явних (не завжди усвідомлюваних) уявлень про
товар, причому ці уявлення під час вибору вже сформовані настільки, що дозволяють обирати необхідний
товар в лічені секунди. При цьому чітко відстежується
наступний стереотип: чим частіше споживач обирає
марку з певної товарної категорії у минулому, тим скоріше він здійснює свій вибір у поточному часі. Іншим
фактором, який впливає на швидкість прийняття рішення, є накопичений досвід споживання даних товарів.

Наявність такого досвіду сприяє створенню більш конкретизованих очікувань від товару або торгової марки
і сприяє визначенню вимог споживача до якості, що, у
свою чергу, призводить до формування уподобань по
відношенню до певної марки товару.
Для того, щоб успішно конкурувати на ринку в
сучасних умовах, необхідно заздалегідь передбачати
найменші зміни в уподобаннях, потребах, запитах і,
відповідно, в архетипах споживачів, що це повинно
своєчасно відображатися в інноваційних розробках.
На рис. 1 запропоновано модель взаємозв’язку
окремих елементів психології поведінки споживачів,
характеристика яких створює певну поведінку споживачів. У запропонованій моделі центральне місце
займають запити і уподобання споживачів. Важливими елементами, які формують ці запити є стимули,
відчуття, мотиви, усвідомлення і сприйняття споживачами ринкової інформації [1, с. 66].
Стимули являють собою внутрішні спонукальні
мотиви, які лежать в основі поведінки споживача на
ринку. Вони обумовлені сукупністю зовнішніх і первинних внутрішніх факторів. Зовнішніми факторами
можуть бути економічне середовище (зростання або
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Рис. 2. Піраміда факторів, які впливають на прийняття рішень споживачем

занепад в економіці, темпи інфляції, інноваційна
активність підприємств та ін.); соціально-демографічне (рівень доходів, структура витрат домогосподарств,
структура домогосподарств, належність до певних
соціальних прошарків, тощо); культурне (традиції,
звички, стиль життя, світосприйняття, мораль, тощо),
екологічне (стан навколишнього середовища). До
внутрішніх первинних факторів можна віднести найпростіші бажання людей, які формують перші рівні піраміди потреб А. Маслоу (почуття голоду, жага, бажання безпеки, тощо).
Отже, зазначимо, що сукупність цих факторів і
лежить в основі тих стимулів, які є рушійними силами і самого процесу споживання, і споживачів, як
ініціаторами цього процесу. Стимули формуються під
впливом виникаючого у споживача відчуття. Відчуття
— це форма уявлення споживачами своїх стимулів
відносно поведінки на ринку, форма усвідомлення
ними своїх первинних потреб. Важливо знати, що
справжні відчуття людей не залежать цілком від них
самих і вони не повністю їм підконтрольні. Відчуття у
всіх випадках є де в чому похідним, вторинним від
стимулів і визначаються тільки ними. Наприклад, людина в універсамі не може контролювати свою візуальну реакцію на викладку товарів, їх упаковку, тощо,
оскільки загальне візуальне сприйняття предметів від
людини не залежить (він бачить стільки продуктів,
скільки розташовано поблизу від нього, у зоні візуальної досяжності) .
Запити і уподобання — це варіанти задоволення
первинних потреб, які виникають у споживача під впливом відчуття [4, с.67]. Споживач може зробити вибір,
прийняти рішення що до того, що конкретно купити
(якого кольору, розміру, якості, за якою ціною). Запити споживача показують, який у нього інертний стан
до початку активної діяльності, і щоб почати діяти (зробити вибір на користь будь-чого), споживачу ще потрібен спонукальний мотив, а також усвідомлення засобу задоволення певного запиту.
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чем своїх дійсних потреб і уподобань являє собою
переведення відчуття в систему цінностей, які зумовлено особистими якостями споживача (стан здоров’я,
отримане виховання тощо) і умовами соціального середовища (місце проживання або роботи, отримана
освіта, посада), у якому він перебуває у поточний час.
В силу цих факторів сприйняття має суб’єктивний характер і може не відповідати реальній дійсності, а відображати її у спотвореному вигляді. Наприклад, незважаючи на наявність в певному новому продукті будьяких дефектів або недоліків, покупець завжди буде
розглядати і оцінювати його виходячи із свого бажання купити цей продукт. Відповідно до реагування ринку, ступеня задоволення на ньому потреб покупця з
урахуванням його реакції на товар, який пропонується, буде зроблено висновок про те, чого варта та чи
інша торгова марка. Відповідно до цього, мова буде
йти про виникнення мотивів споживання.
Мотиви — це свого роду розбіжність між усвідомленими запитами, уподобаннями та їх незадоволеністю, це те, що тримає споживача в напрузі і є безпосереднім чинником, який спонукає його зробити
свій вибір. Головна проблема полягає в тому, що споживач досить рідко під час прийняття рішення керується одним мотивом. Мотиви можуть бути не тільки
різними, але й різновекторними (деякі спонукають
зробити вибір, інші ускладнюють його). Вибір споживача залежить від системи обмежень (критеріїв), які
накладає на нього поведінка.
Поведінка споживача на ринку — це дії та вчинки,
які відбуваються з боку споживача по відношенню до
певного нового продукту, це засоби вирішення протиріч між бажанням купити і існуючими обмеженнями,
які мають форму утримуючих мотивів і можливостей.
Для розуміння потреб споживача важливо знати, що він є суб’єктом, особистість якого являє собою систему чотирьох взаємопов’язаних компонентів,
до яких належать:
1) мозок (підсвідоме мислення);
2) тіло;
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3) розум (свідоме мислення);
4) соціальна належність (статус).
Кожен з цих компонентів знаходиться на вершині
піраміди факторів, які впливають на прийняття рішень
споживачем, і здійснює вплив на три інших (рис. 2)
[2, с. 8-14].
Але незважаючи на це, багато підприємств до
теперішнього часу вивчають споживачів тільки з якогось одного боку, ігноруючи інші складові. Це призводить до того, що цільова аудиторія аналізується
однобоко, а це позначається на тому, що будь-які стратегії, які побудовано на результатах такого аналізу, не
можуть використовуватись підприємством для досягнення встановлених цілей. Людина обробляє більшість
сигналів, які надходять, автоматично, не маючи чіткого уявлення про великі обсяги інформації, яка запам’ятовується або забувається. Свідомість надає можливості більш глибоко зрозуміти підсвідоме. Таким
чином, найбільш проблематичним є визначення свідомих та підсвідомих стимулів, мотивів, які визначають
ту чи іншу поведінку споживачів при виборі товару
або торгової марки.
Як зазначає С. Романюха „доведено, що тільки
5% своїх рішень споживач приймає на свідомому
рівні, інші 95% — на підсвідомому. Іноді 100% потенційних покупців в ході дослідження відповідають,
що готові придбати товар, а реально купують тільки
17-18%. Але пояснити, чому вони не купують, ці люди
не можуть. Тому так важливе знання психології та її
прикладне застосування в маркетингу” [4, с.86-87].
Окрім того, проблемною галуззю ефективного
бренд-менеджменту є методи маркетингових досліджень, які використовуються під час вивчення
поведінки споживачів по відношенню до певної торгової марки, за допомогою яких можливо вивчати
психологію споживача для підвищення результативності маркетингової діяльності.
Таким чином, після того, як проведені маркетингові дослідження споживачів та їх запитів, уподобань, мотивів тощо, треба сформувати бренд, етапи
якого показані на рис. 3.
Процес починається зі створення бачення бренду, яке передбачає формування образу бажаного майбутнього для бренду. Команда, яка відповідає за створення бренду, повинна володіти усіма знаннями про
складові бренду: цінності, що лежать в основі бренду,
майбутнє зовнішнє оточення бренду, призначення бренду, тобто яким чином бренд поліпшить життя споживача. Потім бачення бренду слід перевести в площину
довготривалих, але в той же час реалістичних цілей
бренду. Це дасть всьому персоналу підприємства розуміння, що саме має досягатися брендом. На стадії
аудиту бренду аналізуються п’ять ключових сил:

Бачення бренду
Мета бренду
Аудит бренду
Сутність бренду
Забезпечення бренду
Оцінка бренду
Рис. 3. Етапи створення бренду (розробка автора)

підприємство, дистриб’ютори, споживачі, конкуренти і макрооточення (соціальне, технологічне, економічне, екологічне, політичне). Сенс цього етапу — виявити вирішальні сили, які будуть сприяти просуванню бренду до його бачення, а також виявити ймовірні
сили найбільшого опору такого руху.
Після цього процесу з’являються ідеї про те, що
ж повинен являти собою бренд, яку форму він повинен мати, щоб задовольнити запити. На стадії визначення суті бренду необхідно виявити основні відмінні
властивості. За допомогою досліджень послідовно
вибудовуємо раціональні вигоди, емоційні цінності та
особистісні якості, які характеризують бренд. Реалізація бажаної суті бренду вимагає потім переходу до етапу
ресурсного забезпечення бренду. На цій стадії необхідно прояснити такі питання, як ім’я бренду, відповідні
засоби комунікації, якість і формування довгострокових взаємин.
Регулярна оцінка бренду служить для моніторингу
діяльності по реалізації стратегії бренду та відповідності цієї діяльності цілям бренду. Просуваючи бренд
на ринок, вельми важливо не просто бути креативним, але й при цьому звернути увагу на посилення
його позиції. Дотримуючись цих принципів можливо
сформувати сильний бренд в довгостроковій перспективі. Причому перевірка кореляції маркетингових комунікацій за такою програмою досить проста: вона зводиться до аналізу сприйняття бренду і його відповідності певним марочним конструктам.
Відповідно до цього, щоб бренд, який побудований
на уподобаннях споживача, був успішним, недостатньо
створити відповідну концепцію. Необхідно розробити
певний дизайн продукту, забезпечити якість, створити
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упаковку, організувати систему дистрибуції, які мали б
характеристики відповідні до визначених цінностей
даного архетипу споживача, тобто всі елементи атрибутики повинні зважати і втілювати емоції споживача по
відношенню до бренду, який створюється.
Для ефективного інформування споживачів
відносно всіх переваг бренду необхідно в процесі маркетингових комунікацій здійснювати вплив на всі органи почуттів споживача. Насамперед це стосується таких елементів бренду, як упаковка і система просування, які повинні нести відповідність до емоційного
настрою споживача відносно самого товару або бренду. Важливість орієнтації на емоції та почуття споживача формується під впливом того, що „людина купує
не тільки продукт, але й закладені в нього емоції. Для
людини емоційна сторона життя є особливо важливим, у неї відкриті всі входи емоційного сприйняття.
Крім того, людина не є настільки розсудливою, щоб
бути абсолютно критичною” [4].
Висновки. Таким чином, базуючись на вищезазначеному та враховуючи доцільність використання
розроблених етапів створення бренду, то відповідно
до цього бренд має важливу позицію у діяльності
підприємства, бренд має здатність створювати глибокий та тривалий зв’язок із споживачем, впливаючи на
їх почуття і емоції. Відповідно до цього зазначимо, що
при створенні брендів орієнтуються здебільшого не на
матеріальні фактори, які часто залишають споживачів
байдужими і не створюють довготривалих зв’язків, а
на створення позитивних вражень, стимулювання почуття задоволення від покупки, пошуку основи в емоційному світі споживача.
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Кужилєва О. В. Створення бренду з використанням запитів та уподобань споживачів
У статі розглядаються питання створення бренду з використанням запитів та уподобань споживачів. Тому посилення значущості етапів формування бренду з використанням цих запитів споживача
на будь-якому ринку або в іншій сфері діяльності
підприємства призвели до необхідності формування адекватних методів, засобів, інструментів, які
здатні створити успішний бренд, і які дозволяють
ефективно взаємодіяти підприємству і споживачу на
ринку.
Ключові слова: споживач, запити, бренд, стратегія, сутність бренду, маркетингові дослідження, аудит
бренда, етапи створення бренду.
Кужилева О. В. Создание бренда с использованием запросов и предпочтений потребителей
В статье рассматриваются вопросы создания
бренда с использованием запросов и предпочтений
потребителей. Поэтому усиление значимости этапов
формирования бренда с использованием этих запросов потребителя на любом рынке или в другой сфере
деятельности предприятия привели к необходимости
формирования адекватных методов, средств, инструментов, которые способны создать успешный бренд,
и позволяющие эффективно взаимодействовать предприятию и потребителю на рынке.
Ключевые слова: потребитель, запросы, бренд,
стратегия, сущность бренда, маркетинговые исследования, аудит бренда, этапы создания бренда.
Kuzhylyeva O. V. Creating a brand with requests
and preferences of consumers
The article deals with creating a brand with
requests and preferences of consumers. Therefore,
strengthening the significance of the stages of
forming a brand with the use of these consumer
demands in any market or other business enterprise
led to the need to develop appropriate methods, tools,
tools that are able to create a successful brand and
to effectively interact with businesses and consumers
in the market.
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brand essence, market research, brand audits, brandbuilding stages.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку
економіки України, якому притаманні динамізм, ринкова
культура, ризик, конкуренція, глобалізація, вимагає підготовки фахівців економічного профілю, здатних вирішувати не лише першочергові завдання щодо виходу з кризи українського народного господарства, а й зробити
можливим прорив держави щоб зайняти гідне місце у
світовому соціально-економічному просторі. Це зумовлює необхідність модернізації професійної підготовки
майбутніх економістів, зокрема, змісту вищої економічної освіти, організації дистанційного навчання, підготовки до взаємодії в інформаційному середовищі на основі
використання інформаційно-телекомунікаційних технологій, що забезпечує підвищення самоосвітньої активності фахівців, професійний розвиток та саморозвиток.
Аналіз останніх досліджень. Особливості використання в процесі підготовки фахівців різного профілю інформаційно-комунікаційних технологій представлено в працях таких дослідників, як: Р. Гуревич, Є. Данильчук, Ю. Машбиць, Н. Морзе, Л. Положенцева,
І. Роберт, О. Філатов, Г. Чусавитина та ін. Наразі особливо актуалізується необхідність удосконалення навчально-виховного процесу підготовки фахівців економічного профілю на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Мета статті. Метою статті є аналіз теорії та практики професійної підготовки майбутніх економістів,
зокрема, і в умовах дистанційного навчання та подолання низки суперечностей між: нагальною потребою
суспільства в конкурентоспроможних фахівцях економічного профілю та рівнем їхньої професійної підготовки; необхідністю формування готовності до навчання впродовж життя для підтримки конкурентоспроможності, навичок професійного спілкування, професійної мобільності майбутніх економістів та недостатнім
використанням можливостей дистанційного навчання
з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу.
Виклад основного матеріалу. Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій в останні десятиліття ХХ ст. дав
потужній поштовх щодо становлення та розвитку
дистанційної освіти (дистанційного навчання) та
відкрив шляхи для переведення навчального процесу
на якісно новий рівень, оновлення методики опанування всезростаючого обсягу знань, підвищення самоосвітньої активності людини, плідного взаємообміну інформацією в освітньому процесі як засобу координації навчальної діяльності, об’єднання фахівців, їх
діалогу. Проте і на початку ХХI ст. у світовому науко-

вому співтоваристві ще не склалося єдиного погляду
на сутність, організацію дистанційного навчання, особливості взаємодії суб’єктів навчання.
Зазначимо, що на розвиток сучасної вищої економічної освіти впливають ряд чинників, які можна класифікувати на глобальні (характерні і для всіх країн світу)
та локальні (характерні для України). До глобальних
можна віднести: регулярне оновлення і доповнення «базової» вищої економічної освіти у зв’язку з динамікою
розвитку суспільства, економіки, технологій; розширення
потреб суспільства і, відповідно, вимог до систем вищої
економічної освіти — змісту, обсягу, форм і методів
отримання знань; упровадження інноваційних освітніх технологій; інтернаціоналізація ринку освітніх послуг. До
локальних можна віднести: перехід України до ринкової
економіки, демократизація адміністративного управління освітою з боку держави; дефіцит державних ресурсів
для підтримки і розвитку системи вищої економічної освіти, низький рівень сформованості вмінь студентів щодо
самостійного здобуття знань [5].
У сучасних соціально-економічних умовах ринкового господарювання в Україні панують жорсткість,
динамізм, відповідальність, ризик, конкуренція, ускладнення відносин усередині організації та інформаційних
систем, невпинно оновлюються функції професійної
діяльності економістів, для яких характерне виконання
організаційно-управлінських, фінансово-господарських, інформаційно-дослідницьких та проектних, планово-економічних, фінансово-економічних, інноваційних,
маркетингових, діагностичних, консультаційних
[6, с. 76], соціально-психологічних видів діяльності, вирішення економіко-управлінських, правових, інформаційно-аналітичних та соціально-психологічних професійних задач, формування динамічної національної економічної системи, що зумовлює зростання вимог до
професійної підготовки майбутніх фахівців-економістів.
Йдеться про підготовку широко освічених, творчих та
критично мислячих спеціалістів, здатних до різнобічного, цілісного бачення й аналізу складних проблем
життя суспільства та природи, а значить, здатних до
пошуку нових рішень нагальних проблем [4, с. 19].
Необхідність удосконалення навчально-виховного процесу підготовки фахівців економічного профілю
на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій
звертають увагу такі вчені, як: Галета, Г. Ковальчук,
Т. Поясок, О. Смілянец, В. Стрельніков, Н. Чабан,
Г. Чаплицька, Т. Шепеленко й ін.
Так, В. Шадриков уважає, що принципові зміни
в економіці диктують такі нові вимоги до спеціалістів,
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як наявність умінь трансформувати свої знання відповідно до сучасних інноваційних технологій; поповнювати знання за допомогою сучасних інформаційних
технологій; знати та вміти використовувати методи наукових досліджень; володіти комунікативними здібностями; поділяти цінності демократичного суспільства,
володіти громадськими та соціальними компетенціями; мати гнучкі професійні знання, що дасть можливість відповідати змінам потреб ринку праці.
А. Солов’єнко зазначає, що фахівець з економіки має адекватно оцінювати дійсність; визначати мету,
досягнення якої здатне змінити дійсність на краще; виконувати завдання, вирішення яких допоможе досягнути мети; оцінювати успішність своєї роботи, щоб
діяти ефективно на наступному етапі робіт. В. Орлов
наполягає на вмінні працювати в режимі нестандартних, критичних ситуацій, на нормативно-правовій грамотності та дотриманні норм бізнесової етики. О. Бабаян виділяє професіоналізм, компетентність, потребу
в знаннях, відповідальність та обачність [4].
Таким чином, суспільству потрібні ініціативні спеціалісти, здатні постійно вдосконалювати свою особистість
і діяльність: мати високий ступінь соціально-професійної
мобільності й готовності швидко оновлювати знання, розширювати арсенал навичок і вмінь; опановувати нові сфери
діяльності, взаємодіяти з іншими людьми; планувати та
організовувати спільну роботу з урахуванням „людського фактора”, національних та релігійних особливостей;
визначати себе як індивідуум та суб’єкт діяльності.
Урахування зазначених характеристик важливе
для формування в студента професійно-значущих
принципів, поглядів, ідеалів, мотивів та бажань, що
впливає на навчально-пізнавальну, комунікативну,
цільову, стимулюючу діяльність майбутнього фахівця.
Науковці також акцентують увагу на важливих професійних якостях економістів, серед яких провідну роль
відіграють уміння працювати в колективі, будувати корпоративні правила поведінки в самій організації, розумно оцінювати людей та мотиви, що спонукають їх до дій,
бути лідером, брати на себе відповідальність та приймати
нестандартні рішення, будувати стосунки з різними людьми, досягати максимальної ефективності ділових контактів, знати особливості тих чи інших ролей, враховувати, що кожна з них тісно пов’язана з іншими, брати на
себе відповідальність та приймати рішення, комунікабельність та доброзичливість, здатність переконувати
інших і самих себе, здатність йти на компроміс.
Економіко-господарська і фінансова діяльність
потребують від економіста знання основ комерційної
та фінансово-господарської діяльності підприємств
різного профілю, товарознавства, механізму ціноутворення та оподаткування, а також уміння робити
фінансово-господарські розрахунки, платіжно-кредитні операції, вести облік матеріальних цінностей,
проводити аналіз фінансової діяльності тощо. Цей перелік знань та вмінь тісно пов’язаний з аналітичною
діяльністю, її інформаційним забезпеченням та нормативно-правовою грамотністю. Інформація й уміння
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користуватися нею також є невід’ємним чинником
розвитку професійної особистості економіста.
Отже, упровадження системи дистанційного навчання для майбутніх економістів (або фахівців-економістів)
дозволяє уникнути старіння інформації та знань, зниження
кваліфікації економістів, що важливо в умовах динамічно змінюваних технологій. Відкритий характер побудови
освітнього процесу дозволить кожному, хто навчається,
максимально індивідуалізувати власну освітню траєкторію та набути саме тих комплексних знань, що є необхідними для конкретного фахівця-економіста. Зазначене
дозволяє розглядати дистанційне навчання як конкурентну перевагу, один з елементів удосконалення фахової
підготовки економістів в умовах конкуренції, а вивчення
можливостей дистанційного навчання в організації ефективної взаємодії студентів та викладачів — одним із завдань нашого дослідження.
Застосування інформаційних технологій в сучасній
професійній підготовці економістів набуває ефективності, якщо вони використовуються системно та поєднуються з традиційними технологіями навчання.
Освітня практика дистанційного навчання заснована на можливостях, що надаються інформаційними
технологіями й комп’ютерними мережевими телекомунікаціями, особливо тими, що дозволяють реалізувати різноманітні способи передачі знань та взаємодії
суб’єктів освітнього процесу [4; 2; 5].
Інформаційно-комунікаційні технології у процесі
підготовки фахівців економічного профілю мають виражену особистісно орієнтовану спрямованість і здатні
забезпечити активізацію пізнавальної діяльності тих,
хто навчається, зворотний зв’язок, кваліфіковану тьюторську допомогу, інтеграцію студента у спеціально
створений освітній простір [6, с. 42]. У переліку педагогічних технологій дистанційного навчання найважливішими вважаємо кейс-технологію, TV-технологію,
мережеву та змішану технології.
Виходячи з того, що застосування інформаційнокомунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців
економічного профілю, є основою підготовки майбутніх
економістів визначимо, що всі процеси традиційного
навчання опосередковуються інформаційними технологіями: Інтернет-чатами, Інтернет-форумами, спільними
мережевими проектами, можливістю постійного консультування з викладачем шляхом листування через
e-mail, можливість постійного отримання нової інформації щодо нормативних документів, законів тощо.
Усі види навчання здійснюються в освітньому середовищі, яке не є педагогічно „нейтральним” у зв’язку
з необхідністю підтримки дидактичних компонентів,
дружнього інтерфейсу, оптимізації процесу управління
навчанням. Таке середовище формується з інформаційного наповнення та комунікативних можливостей локальних, корпоративних, глобальних мереж, фізичного простору навчальних закладів. Інтегративна цілісність технологій, багатокультурність, багатоплановість взаємодій,
інформаційна перенасиченість, відкритість навчальної
архітектури та технологічна спрямованість, взаємодія та
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Рис. 1. Схема інформаційно-освітнього простору за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій

взаємопроникнення інформаційного й освітнього середовища надають можливість використовувати об’єктноорієнтований підхід до побудови моделі такого середовища, об’єктами якого є користувачі, технології, інформаційно-освітні ресурси. Навчання в такому середовищі
спирається на функціональну ефективність технологій,
що дозволяють взаємодіяти в інтерактивному режимі на
підставі нового виду взаємодії, коли паралельно використовуються в навчальному процесі комп’ютер, підключений до мережі Інтернет, та підручник (рис. 1).
Отже, рушійною силою в процесі підготовки фахівців
є позитивна навчальна мотивація (зокрема, за допомогою
високого інтересу до навчання, збагачення знань шляхом
активної взаємодії з викладачем, однокурсниками), яку
має створити належним чином організована комунікативна діяльність засобами інформаційно-комунікативних технологій; прийняття майбутніми економістами взаємодії в
електронному середовищі як особистісно значущої діяльності, що формує усталений інтерес до неї і перетворює
задані ззовні цілі на внутрішні потреби особистості. Г. Астляйтнер зазначає, що на мотивацію навчання й бажання
використовувати мережу Інтернет для ефективної навчальної діяльності впливають частота спілкування з викладачем і задоволеність ним [2, с. 344].
Уважаємо, що механізмом реалізації потреби особистості майбутнього економіста є його мотиваційне переключення — „психологічний механізм формування
мотивації (інтересу) до об’єкта або діяльності шляхом
перенесення енергії, позитивної мотивації з чогось важливого і привабливого на об’єкт чи діяльність, до якого
(якої) ми прагнемо сформувати інтерес (мотивацію)”.
Формування мотивації у студентів до навчання за
допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій ґрунтується на регулятивних психологічних механізмах, які визначають вибірковість активності особистості за критерієм схильності, й виявляють себе таким чином: актуалізація потреби у взаємодії, формування ієрархії цілей і мотивів спілкування в електронному середовищі, усвідомлення можливостей цього
середовища для обміну професійно спрямованою
інформацією між людьми; прагнення самостійно поглиб-

лювати свої знання та вміння щодо володіння інформаційно-комунікативними засобами, удосконалювати навички роботи з інформаційно-комунікативними технологіями, розвивати критичне ставлення до результатів
своєї діяльності (адекватна самооцінка) тощо.
Це завдання сповна реалізується в рамках контекстного навчання під час реалізації трьох навчальних моделей : семіотичної, імітаційної, соціальної (за
А. Вербицьким).
Семіотична навчальна модель представлена вербальними або письмовими текстами, що містять теоретичну
інформацію про конкретну професійну галузь та мають
на меті її індивідуальне привласнення кожним студентом
(лекційний матеріал, навчальні завдання). Одиницею роботи студента є мовна дія (усна або письмова).
Імітаційна навчальна модель — це модельована
ситуація майбутньої професійної діяльності, що потребує аналізу та прийняття рішень на основі теоретичної
інформації. Одиниця роботи студента — предметна дія,
основна мета якої — практичне перетворення імітованих професійних ситуацій.
Соціальна навчальна модель — це типова проблемна ситуація, професійно спрямоване завдання або
фрагмент професійної діяльності, що аналізуються та
перетворюються у формах спільної діяльності студентів.
Робота в інтерактивних групах, як соціальних моделях професійного середовища, формує не лише предметну, але й соціальну компетентність майбутнього економіста. Основною одиницею активності студента є
вчинок, тобто дія, спрямована на іншу людину.
Стосовно реалізації положень контекстного навчання зазначимо, що вони, ґрунтуючись на орієнтирах гуманістичної парадигми, передбачають максимальне наближення процесу професійної підготовки до реалій майбутньої професійної діяльності економіста; формування здатності майбутнього фахівця аналізувати, прогнозувати й
проектувати траєкторії власного професійного зростання.
Висновки. Отже, ми маємо можливість моделювати позицію майбутнього економіста, яка б забезпечувала рівень його належної мотивації до здобуття професійної освіти за допомогою інформаційно-телекомуніка-
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ційних технологій шляхом особистого включення до
процесів пізнання й опанування професійної діяльності,
завдяки його власній інтелектуальній, емоційно-вольовій,
мовленнєвій активності, спрямованої на предмети та явища навколишнього світу й соціальної дійсності, шляхом
створення ситуацій, коли досліджувана проблема стає
власною проблемою студента (трансформація пізнавальної мотивації в професійну). На нашу думку, багато чого
залежить від власних зусиль та активності студента, його
зацікавленості самостійно нести відповідальність за свій
особистісний та професійний розвиток.
Максимальне наближення педагогічного процесу
в умовах дистанційного навчання до реалій майбутньої
професійної діяльності економіста забезпечується поетапним переходом від навчальної діяльності студента
до професійної діяльності фахівця (за допомогою квазіпрофесійної та навчально-професійної діяльністі).
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Птахіна О. М. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки
фахівців економічного профілю
У статті визначені інформаційно-комунікаційні технології, які необхідно враховувати під час застосування
дистанційного навчання. Останнім часом досягненням
сучасної освіти стало активне застосування дистанційного навчання для отримання навчальної інформації.
Взаємодію в електронному середовищі розуміємо як
спільну діяльність суб’єктів освітнього процесу, що
передбачає взаємообмін професійною інформацією засобами комунікації.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання.
Птахина О. Н. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки специалистов экономического профиля
В статье определены информационно-коммуникационные технологии, которые необходимо учитывать
при использовании дистанционного обучения. В последнее время достижением в современном образовании стало активное использование дистанционного
обучения для предоставления учебной информации.
Взаимодействие в электронной среде понимаем как
общую деятельность субъектов образовательного процесса, которое предполагает взаимообмен профессиональной информацией с помощью коммуникаций.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, дистанционное обучение.
Ptakhina O. The using informationcommunicative technologies in the education process
of the prepare the specialists of economist
The main point of the interaction are informationcommunicative technologies which are necessary to take into
account in the distance education are determined in the article.
In the latest modern achievements in education are actively
included in the process of introduction information in the
system of distance education. The interaction in the electronic
surrounding, especially with the professional direction, is
necessary as general activity with communication.
Key words: information-communicative
technologies, distance education.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Головна системна проблема полягає в тому, що вітчизняна економіка, отримана у
спадок від СРСР, а також система підприємництва, що
склалася під впливом нав’язаних України ззовні неоліберальних реформ, залишаються вкрай неприйнятними до сучасних досягнень науки та технологічних інновацій [1, с. 154-155]. Досягнення України в міжнародному вимірі конкурентноспроможності економіки, рівня
розвитку і, особливо, ефективності функціонування національної інноваційної системи (НІС) є недостатніми для
забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки, гарантованої національної безпеки, виходу в найближчій
перспективі за рахунок економічного зростання на європейські стандарти життя українських громадян.
Для ефективного вирішення цієї системної проблеми необхідно визначити вихідні позиції основних
компонентів НІС, ступінь їх відповідності вимогам
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, знайти
слабкі сторони і перепони, що гальмують такий розвиток, а також наявні переваги і потенційні можливості щодо здійснення узгоджених системних змін.
Аналіз досвіду реформ в Україні дозволяє стверджувати, що високий науково-технічний потенціал є
необхідною, але ще недостатньою умовою для успішного освоєння досягнень науково-технічного прогресу так само, як і їхнє використання з метою прискорення темпів економічного росту, забезпечення високої конкурентноспроможності національної економіки
й поліпшення рівня життя народу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний стан науково-технічної та інноваційної діяльності, а також шляхи упровадження інноваційної моделі розвитку в Україні стали предметом активних
наукових досліджень багатьох вітчизняних фахівців:
В. Александрової, О. Власюка, Я. Жаліло, Д. Покришки, Л. Федулової та інших.
Метою статті є формування науково-технологічного та інноваційного потенціалу розвитку як одного з основних пріоритетів соціально-економічної
стратегії держави.

Матеріали та результати дослідження. Вирішальну роль у подоланні трансформаційної кризи та
забезпеченні стабільного економічного зростання
відіграє науково обґрунтована інвестиційно-інноваційна
стратегія держави. Вона має визначати реальні джерела, напрями, структуру інвестицій, раціональні та ефективні заходи щодо виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих соціально-економічних та інноваційних програм, відтворювальних процесів на усіх
рівнях суспільного виробництва.
Сьогодні в Україні спостерігається різке скорочення державного фінансування науково-технологічної сфери. Як наслідок, наукова-технічна сфера перебуває у занепаді. „За даними Інституту економіки та
прогнозування, — зазначає О. С. Власюк, — в Україні продукції, що належить до 5-го технологічного
укладу, випускається лише 4 %, тоді як 3-й технологічний уклад складає майже — 58 %, а 4-й — 38 %”
[2, с. 103]. Частка високотехнологічної продукції у
структури ВВП становить менше 1 %. Кількість
підприємств промисловості, що впроваджували інновації, не перевищує 8 % від загальної кількості, а наукоємність промислового виробництва України виявилася на порядок нижчою від світового рівня.
Формування інноваційної моделі розвитку є одним із основних пріоритетів соціально-економічної стратегії держави протягом багатьох років. Понад 20 суттєвих нормативних актів, у т. ч. 15 Законів України, певним чином регулюють питання інноваційної діяльності
в Україні. Закон України „Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”
№ 1977, ухвалений Верховною Радою України ще 13
грудня 1991 р. як перший нормативний акт такого роду
на теренах СНД, закладав основи державної політики
в науково-технологічній сфері, визначав її основні завдання, механізми формування та реалізації.
У 1993 р. було прийнято низку законів, спрямованих на охорону інтелектуальної власності, що відкривали шлях до формування ринку інновацій та участі
України в міжнародному трансфері технологій. Важ-
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ливе значення мали також закони „Про науково-технічну інформацію” (1993 р.) та „Про наукову і науково-технічну експертизу” (1995 р.), причому останній
був визнаний еталонним для держав-учасниць СНД.
Базовий Закон України „Про наукову і науковотехнічну діяльність”, що визначає основні напрями
державної політики в цій сфері й правове поле діяльності владних структур, був ухвалений 1 грудня 1998 р.
Його положення набули розвитку в наступному знаковому нормативному акті — Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 р.
Головною метою державної інноваційної політики
Закон визначив створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно-чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних
технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції. Закон визначав правові, економічні та організаційні засади державного регулювання
інноваційної діяльності в Україні, встановлював форми
стимулювання державою інноваційних процесів і був
спрямований на підтримку інноваційної моделі розвитку
економіки України інноваційним шляхом.
Стратегічні завдання переходу до інноваційноорієнтованого зростання були поставлені, зокрема, у
прийнятій 13 липня 1999 р. Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, у Посланні
Президента України до Верховної Ради України „Європейський вибір: концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 20022011 рр.”. Пріоритетність інноваційного розвитку набула подальшого поширення у Стратегії економічного і
соціального розвитку України на 2004-2015 рр.
На подолання кризи в науково-технологічній
сфері було спрямовано Указ Президента України від
20 серпня 2001 р. № 640 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 р.
„Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового
стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку”, Указ № 606 від 1 липня 2006 р.
„Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 6 квітня 2006 р. „Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України”. Пріоритет формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку висуває на передній план проблему максимальної ефективності прямих бюджетних видатків на науково-технічний розвиток та інвестицій в інноваційні процеси, а також непрямих стимулів інноваційного розвитку.
Така ефективність може бути забезпечена лише
за сприйнятливості суб’єктів господарювання до заЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

ходів державної інноваційної політики, формування
мультиплікативного ефекту державних видатків для
інноваційних процесів у економіці в цілому.
Як доводить світовий досвід, досить поширеним і
дієвим засобом підтримання наукової та інноваційної
діяльності є надання податкових чи інших пільг виконавцям робіт, визнаних інноваційними. Кошти, що залишаються у них внаслідок цього, фактично є коштами державного бюджету, як і цільовим призначенням залишаються в розпорядженні зазначених суб’єктів. Подібну
систему пільгового стимулювання було запроваджено
Законом України „Про інноваційну діяльність”, згідно з
яким суб’єкти господарювання всіх форм власності, які
реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства
всіх форм власності, що мають статус інноваційних, мали
отримувати пільги що до податку на прибуток, ПДВ, плати
за землю, імпортного мита та здійснювати прискорену
амортизацію основних фондів.
Проте Закон такі не набрав чинності в повному обсязі. Із фіскальних міркувань, одразу після його прийняття законами України про Державний бюджет 2003, а
потім — 2004 р. та 2005 р., було призупинено положення щодо надання податкових та митних пільг для інноваційних підприємств. У межах перегляду держбюджету
у березні 2005 р. відповідні статті Закону було повністю
скасовано. За відсутності фінансового підґрунтя не було
реалізовано на практиці й положення Закону щодо формування організаційної системи управління інноваційними процесами, зокрема щодо створення уповноважених державних та регіональних установ.
Безперечно, протягом понад десяти років економічних трансформацій, здійснюваних вельми
непослідовно та протягом надто тривалого часу, годі
було очікувати активізації інноваційної діяльності. Системний та інституційний злами не сприяли створенню належних для цього умов. Тому висновок щодо
неефективності державної інноваційної політики в попередні роки, який досить часто робиться на підставі
сучасного занепаду інноваційної діяльності, не можна
вважати однозначно коректним [3, с. 193].
Високі темпи економічного зростання, зафіксовані
за підсумками 2006-2007 рр., супроводжувалися активною динамікою інвестиційних процесів. Інвестиції в
основний капітал збільшились порівняно з попереднім
роком у 2006 р. на 19,0%, у 2007 р. — на 29,8%. Зростаючої динаміки інвестицій досягнуто майже в усіх видах економічної діяльності (крім виробництва розподілення електроенергії, газу та води). Найвищими темпами зросли капіталовкладення в сектори економіки посередницького характеру: у торгівлю (на 126,9%), фінансову діяльність (114,4%), операції з нерухомістю (81,0%).
Як наслідок, структура інвестування, від якої, насамперед, залежить напрям відтворення та структурної
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модернізації національної економіки, залишалася досить
неефективною та навіть погіршилася. Протягом 20052008 рр. в Україні спостерігалося стійка тенденція до
зменшення частки в сумарному інвестуванні переробної промисловості та транспорту та зв’язку.
Структурою інвестицій консервується низька технологічна структура виробництва промислової продукції. Так, за 2007 р., понад 80% усіх інвестицій в
переробну промисловість надійшли у низько технологічні галузи. Натомість стабільно зростає частка
вкладень в операції з нерухомістю та торгівлю. За
підсумком 2008 р. частка інвестицій у торгівлю, фінансову діяльність та операції з нерухомістю сягнула
33,6% проти 23,4% у 2004 р., у той час як промисловості — зменшилась з 37,2 до 32,9%. Загалом за 20052008 рр. інвестиції у промисловість зросли у 1,4 рази,
фінансову діяльність — 2,1 рази, роздрібну торгівлю
— майже утричі [4, с. 104].
Дійсним показником ефективності державної
трансформаційної політики, утому числі й в інноваційній сфері, має стати створення за підсумками
попередніх років економічних реформ передумов для
органічного переходу до інноваційної моделі розвитку. Оскільки й інноваційна модель зростання є об’єктивно наступною стадією трансформаційного процесу, саме це з рештою має визначити, наскільки адекватною та ефективною була політика реформі чи виконала вона поставлені стратегічні завдання.
До сьогодні, на жаль, ефективність інноваційної
політики в Україні була вкрай низькою, про що свідчить
низхідна динаміка інноваційної діяльності. Статистичні
відомості про впровадження інновацій в промисловості засвідчують практично невпинне зменшення частки підприємств, які впроваджують інновації. Питома вага інноваційно-активних підприємств зменшилася
у 1994-2006 рр. у 2,7 разу [3, с. 195].
Найперспективнішим напрямком розвитку науково-технічного і виробничого потенціалу є широке
впровадження інноваційних підоймів, модернізації економіки. Це, зокрема, означає:
— перехід до нового, інтенсивного рівня відтворення економічних і соціальних відносин;
— перетворення людського капіталу на визначальний фактор економічного розвитку;
— формування передових технологій, що утворюють базис інформаційно-індустріального суспільства;
— підвищення ролі управління в житті суспільства.
Останні десять років XX ст. і перші роки нового століття характеризуються величезними змінами у світовій
економіці. Нова фаза науково-технічної революції та інтернаціоналізація потоків капіталу трансформували моделі
економічного розвитку. У світовому господарстві формується нова парадигма зростання — на основі викорис-

тання знань та інновацій як найважливіших економічних
ресурсів. Отже, здатність економіки і суспільства до розвитку людського капіталу, ефективних технологічних, економічних, соціальних, соціокультурних та інших перетворень постає головним критерієм розвитку.
Позитивні зрушення у зростанні ВВП країни не
забезпечили науково-технологічного прогресу, що
спричинено недоліками в системі державного і корпоративного управління, нерозв’язаністю проблем
структурної перебудови, прибуткового ведення господарства тощо. Економічні та фінансові дисбаланси, невідповідність функціонування економіки завданням технологічного розвитку не дозволяють мобілізувати науково-технологічний потенціал. Різке зменшення
кількості освоєних видів продукції з 2003 р. пов’язане з переходом до обліку лише інноваційних видів
нової продукції. Низхідна динаміка цього показника є
досить показовою, оскільки доводить неможливість
збільшення випуску дійсно інноваційної продукції без
належного впровадження технологічних інновацій у
виробництво. У 2006-2007 рр. частка інноваційних
підприємств поступово збільшилася, що корелює з
відновленням динамічного зростання інвестицій. У
2007 р. обсяг фінансування технологічних інновацій
збільшився щодо попереднього року в 1,7 рази.
Це збільшення має вигляд зростання впровадження нових технологічних процесів на 24 %, проте, без
помітного збільшення освоєння інноваційної продукції.
Хоча обсяги її реалізації зросли на 30 %, кількість інноваційних видів продукції збільшилась лише на 5 %.
Відтак, очевидним є розвиток тенденції до посилення
диференціації між підприємствами, що здійснюють чи
не здійснюють інноваційну діяльність при загальному
низькому рівні останньої.
Звертає на себе увагу позитивне явище активного
зростання інноваційної діяльності в машинобудуванні.
Адже, як відомо, саме ця галузь традиційно розглядається
як основне джерело інноваційної продукції, саме в ній
створюються матеріальні передумови для реалізації базових інновацій. Частка інноваційно-активних
підприємств у машинобудуванні в 2007 р. зросла на 2,1
в.п. — до 23,3 %. Загалом частка машинобудування у
структурі реалізованої інноваційної продукції збільшилася до 33,3 % (на 4,9 в.п. порівняно з 2006 р.).
Водночас, у 2007 р., порівняно з 2006 р., — на
10,7 в.п. — до 24,0 % зменшилася частка машинобудування у структурі інноваційних витрат, що викликає
певні сумніви щодо можливості підтримання належної
інноваційної динаміки цієї галузі надалі. Економічний
розвиток, який не спирається на достатньо активні інноваційні процеси, має вузькі межі й практично неспроможний підтримувати конкурентоспроможність вітчизняних підприємств протягом тривалого часу.
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Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу
постійно видозмінює вимоги щодо інноваційних технологій, і відставання розвитку наукової сфери обумовлює неспроможність задовольняти ці вимоги. Зазначимо, що, за підрахунками фахівців, для досягнення рівня інтенсивного споживання інновації народним
господарством співвідношення між витратами трьох
головних стадій життєвого циклу продукту (фундаментальні дослідження — конструкторсько-технологічні розробки, створення дослідного зразка — промислове освоєння) має становити 1:10:100.
Це означає, що витрати на реалізацію одного інноваційного проекту у середньому в 100 разів вищі, ніж
витрати на одержання необхідних для нього результатів
фундаментальних досліджень. Тому однією з головних
причин зволікання з переходом до інтенсивної форми
інноваційного розвитку та розпорошення фінансових,
кадрових та матеріальних ресурсів в інноваційній сфері
слід, нашу думку, уважати саме брак в національній
економіці фінансових ресурсів розвитку.
За роки реформ в Україні відбулося різке скорочення частки ВВП, що витрачається на НДДКР. Найоптимістичніші розрахунки доводять, що на початку
ХХІ ст. рівень НДДКР в Україні впритул наблизився
до рівня видатків у СРСР початку 50-хроків ХХ ст.
Особливо загрозливо такий рівень науково-технічної
діяльності виглядає на тлі стратегічних цілей інтеграції
України з Європейським Союзом, який приділяє значну увагу реалізації Лісабонської стратегії 2000 р., спрямованої на скорочення відставання від США в науково-технічній сфері.
Концепція науково-технологічного та інноваційного
розвитку України, ухвалена Верховною Радою України
в 1999 р., передбачала довести мінімальний обсяг бюджетних асигнувань на науку у 2000 р. до 1,7 % ВВП, у
2003 р. — до 2,5 %. Фактично рівень фінансування
науки в Україні до 2005 р. складав 0,3-0,4 % ВВП.
[5, с. 193]. У 2000-2002 рр., коли потреба створення
передумов для переходу до інноваційної моделі розвитку вже перейшла у стадію предметного обговорення та навіть була зафіксована в низці офіційних документів, частка бюджетного фінансування української
науки у ВВП була найнижчою за останнє десятиріччя.
Трансформаційні процеси в науково-технологічній
сфері стали наслідком істотних змін у характері й обсягах її фінансування. Протягом 1995-2008 рр. питома вага
фінансування академічного сектору науки скорочувалась
з 1995 р. по 2003 р. від 21,8 до 19,8% загального обсягу
фінансування наукових досліджень і розробок, що негативно позначилось на результативності цього сектору
науки в країні. Проте в 2008 р. ця частка досягла вже
33% (табл.1). Згідно з тогочасними висновками Кабінету Міністрів України, щорічні фактичні потреби на
Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

здійснення науково-технічної та інноваційної діяльності
задовольнялися не більш, ніж на 16 %. Це загрожувало
втратою для України можливостей в подальшому розвивати та реформувати свою економіку на сучасній науково-технологічній та інноваційній основі.
Руйнування державної складової системи науково-технічної та інноваційної діяльності відбувалося за
вкрай повільного становлення недержавних структур
організаційного та фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Не здійснювалося становлення адекватної ринковій моделі господарювання національної
інноваційної системи, яка включає мережі венчурного фінансування наукових розробок, науково-технічні
центри великих корпорацій, технопарки, технополіси,
бізнес-інкубатори тощо. Отже, досить тривалий час
політичне декларування інноваційних пріоритетів не
викликало належної зворотної реакції з боку суб’єктів
реальної економіки, що, з рештою, призводило до недієвості відповідної державної політики. У цьому контексті зауважимо, що навіть найдосконаліші засоби
державної підтримки інноваційної діяльності виявлятимуть свою неефективність у разі збереження в країні
макроекономічного середовища, несприятливого для
розвитку і поширення інновацій.
Розвиток інноваційних структур в Україні сьогодні
стримує недосконала нормативно-правова база. Не виконуються норми статей діючих законів щодо фінансування та стимулювання науково-технічної, освітянської
сфери та розвитку інноваційної діяльності. Щорічне
фінансування освіти фактично складає 4-5% ВВП за визначеної Законом України „Про освіту” нормі — 10%
від ВВП. Фінансування науково-технічної діяльності з
Державного бюджету протягом останніх 5 років не перевищує 0,5% ВВП за визначеної ст. Закону України
„Про наукову та науково-технічну діяльність” 1,7%.
Недостатнє фінансування держаної науково-технологічної та інноваційної політики поєднується з його
неефективним використанням. Передусім належним
чином не фінансується Загальнодержавна комплексна програма розвитку наукоємних технологій (20052013 рр.). У 2005 р. на фінансування зазначеної програми з держбюджету України виділено лише
2 млн. грн., у 2006 р. на виконання програми замість
141 млн. грн. асигновано лише 4 млн. грн. [2, с. 104].
Для найшвидшого вирішення проблемності та
ліквідації кризових явищ на державному рівні, забезпечення стабілізації та подальшого економічного піднесення, необхідно прискорити процес формування регіональної інноваційної системи (РИС), спрямованої
на посилення ролі регіонів у прискоренні економічного й соціального розвитку країни.
Це повинно стати однім із головних напрямів
державної інноваційної політики у напрямі залучення

161

М. М. Дубовиков, О. В. Величко
Таблиця 1
Динаміка та структура фінансового забезпечення інституційних трансформацій у науково-технологічній сфері (%)
Сектори науки
Обсяг фінан суванн я наукових
досліджень і розробок, усього
— у т.ч. з держбюджету
Обсяг фінан суванн я
академічного сектору
— у т.ч. з держбюджету
Обсяг фінан суванн я
галузевого сектору
— у т.ч. з держбюджету
Обсяг фінан суванн я
вишівського сектору
— у т.ч. з держбюджету
Обсяг фінан суванн я
заводського сектору
— у т.ч. з держбюджету

1995
100,0

2000
100,0

2003
100,0

2005
100,0

2006
100,0

2007
100,0

2008
100,0

37,6
21,8

30,0
19,7

29,8
19,8

33,2
26,1

39,1
30,0

45,8
32,5

48,7
33,0

71,3
64,5

62,8
71,3

72,9
67,1

80,0
60,8

83,3
55,6

86,1
52,9

87,1
52,7

25,7
6,5

19,9
5,0

18,2
4,6

14,5
4,7

16,2
5,9

21,6
6,9

25,6
7,0

63,8
7,2

56,4
4,0

58,2
8,5

55,6
8,4

61,9
8,5

64,1
7,7

64,7
7,3

18,5

15,1

5,2

9,9

16,3

25,9

27,4
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науково-технічного та інноваційного потенціалу регіонів. Інноваційні зміни у розвитку регіонів, формування адекватного інноваційного середовища повинні
базуватися на інноваційній стратегії розвитку регіонів,
що враховує специфіку кожного регіону відповідно
до його конкурентних переваг, пріоритетних напрямків,
найбільш перспективних галузей, здатних забезпечити економічне зростання власне регіонам, механізмів
реалізації і очікуваних результатів, із науково обґрунтованою системою стратегічного й оперативного
управління реалізацією запланованих заходів.
На думку Л. І. Федулової, під регіональною інноваційною системою слід розуміти сукупність економічних агентів і видів діяльності, ресурсне забезпечення
й інститути, а також зв’язки між ними, важливі для
підвищення ефективності інноваційного процесу в регіоні [6, с. 158]. Сировинне спрямування економіки
спричинює руйнування природно-ресурсного потенціалу та погіршення екологічної ситуації в країні та регіонах. Природні ресурси в більшості регіонів України використовуються екстенсивним шляхом. Традиційна
спеціалізація таких індустріальних лідерів, як Донецьк,
Луганськ, Дніпропетровськ, базується, передусім, на
експлуатації мінеральних ресурсів, якими вони забезпечені краще порівняно з іншими регіонами України.
Деформована структура виробництва негативно
позначається на регіональних ринках праці та екологічній
ситуації, погіршує якісний та кількісний стан трудового
потенціалу регіонів України. Так, у 2007 р. коефіцієнт
природного скорочення населення в Україні становив
6,2% (на тисячу осіб): у Донецької області — 9,1%,
Дніпропетровської — 7,4%, Луганській — 9,2%. Західний регіон, де зосереджена більшість слаборозвине-

них областей, має найнижчий в країні рівень природного скорочення населення, при цьому Закарпатська
область у 2007 р. була єдиною в Україні, де природний
приріст був позитивним і становив 0,3% [7, с. 170]. На
динаміці чисельності населення регіонів України також
негативно позначається несприятлива ситуація на регіональних ринках праці. Рівень безробіття, що перевищує середній в країні, переважно характерний для
аграрно-індустріальних та аграрних регіонів, у яких заробітна плата також є значно нижчою за середню в країні.
Низька оплата праці є одним з важливих чинників деградації робочої сили, оскільки позначається на її кваліфікаційних та фізичних характеристиках.
Для більшості регіонів України характерна
від’ємна внутрішня міграція, зокрема, для таких індустріально-розвинених областей як Донецька, Запорізька та Луганська, де рівень зайнятості та заробітної
плати є відносно високими порівняно з середніми показниками в країні, що свідчить про певну соціальну
нестійкість у цих регіонах.
Отже, РІС можна представити як сукупність
організаційних, структурних і функціональних інститутів, задіяних у процесі створення та застосування
наукових знань та технологій, що визначають правові,
соціально-економічні і організаційні умови інноваційної діяльності і на регіональному рівні, і в Україні в
цілому. Для удосконалення системи управління у сфері
інноваційної діяльності, оптимізації оргструктур, методів та інтегративних функцій, зосередження на ключових проблемах РІС повинні бути розроблені та реалізовані наступні заходи:
— розробка програми щодо формування і розвитку РІС;
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— формування системи організаційно-правових,
економічних, соціальних та інших норм стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності,
— розробка науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, зміцнення інноваційного потенціалу регіону на основі створення об’єктів інфраструктури.
Висновки за дослідженням і перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку. Розбудова нової моделі економіки, зрештою, позначиться
на структурі та характері використання науково-технічного потенціалу індустріально-розвинених регіонів
України. Враховуючи довгострокові світові тенденції
та зміни, що відбуваються в структурі попиту і використовуваних ресурсів, з метою подолання неефективного використання науково-технологічного потенціалу регіонів України необхідними є такі заходи:
— здійснення комплексної реструктуризації господарства індустріально-розвинених регіонів у напрямі
зниження енергоємності і працеємності та зростання
інноваційноємності економіки у регіонах країни.
— капіталізація природних, екологічних, ландшафтних, історико-культурних надбань регіонів за допомогою розвитоку туристичної галузі. Це сприятиме
реставрації та збереженню музейних фондів, історичних пам’яток культури, архітектури тощо.
— удосконалення механізму регіональної бюджетної політики, яка в Україні є вкрай неефективною.
Важливим напрямом активізації та капіталізації ресурсів менш розвинених регіонів України є зменшення на них фіскального тиску, а також розширення бази
для наповнення місцевих бюджетів.
— технологічні зрушення в економці України значною мірою залежать від дії інституційних чинників. До
таких інституцій відносять захист майнових прав, захист
інтелектуальної власності, судову систему, фактори, що
протидіють корупції ефективність органів місцевого самоврядування, активність місцевих територіальних тощо.
— за умов неефективної системи самоврядування та низького рівня самоорганізації територіальних
громад чинником, що певною мірою заміщує неефективні та нерозвинені інституції, є розвиток інформаційної інфраструктури.
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Дубовиков М. М., Величко О. В. Проблеми
формування науково-технологічного та інноваційного потенціалу України
У статті досліджено основні проблеми становлення
національної і регіональної інноваційної системи України, визначено основні заходи щодо формування науково-технологічного та інноваційного потенціалу країни.
Ключові слова: інновації, інноваційна система,
інноваційна модель, інноваційна стратегія, науково-технологічний потенціал.
Дубовиков Н. М., Величко А. В. Проблемы
формирования научно-технологического и инновационного потенциала Украины
В статье исследованы основные проблемы становления национальной и региональной инновационной системы Украины, определены основные мероприятия по формированию научно-технологического и
инновационного потенциала страны.
Ключевые слова: инновации, инновационная система, инновационная модель, инновационная стратегия, научно-технологический потенциал.
Dubovikov N. M., Velichko A. V. Problems of
formation of scientific and technological and
innovative capacity of Ukraine
In the article the basic problems of establishing
national and regional innovation system of Ukraine, the
basic arrangements for the formation of scientific,
technological and innovative capacity of the country.
Key words: innovation, innovation system,
innovation model, innovation strategy, scientific and
technological potential.
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RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY
Problem statement. In economic terms, risk is
the likelihood / possibility of losses due to business. It is
important to determine the sensitivity of portfolio
companies to lease certain kinds of risks, ie to identify
those types of risks that can lead to large losses and
damages and to measures to reduce such risks.
The urgency of recent research and publications.
The research of native and foreign scholars on risk credit
including leasing transactions is reflected in the writings
of M. I. Savluk, A. D. Zaruba, A. M. Moroz, I. A. Blank,
V. Lyashchenko, Baranovsky A, and others. Various views
on risk management and leasing companies need ways
to reduce aggregation, allocation of management
problems in the sector and their neutralization.
The main research purpose is the analysis of risk
factors when entering into leasing agreements and lease
of relationships and finding ways of reducing losses,
neutralization the impact of risks on the performance of
the leasing companies.
The main material: Our everyday life is connected
with many uncertainties: economic instability, political
situation, not predictable behavior patterns, unforeseen
changes in legislation, technological advances, uncertainty
needs of potential customers, weather conditions,
inaccurate information as well.
The uncertainty arises every time we are not sure
what happens in the future. If such uncertainties affect
our decision, we call it risk. The general approach to
building risk management systems based on the
characteristic traits inherent in all types of risks:
1. Risk is present when making any decision whose
results are determined in the future.
2. Completely impossible to avoid the danger,
because the future can only predict.
3. Even the decision already has a risk of lost
opportunities.
That confidence can only say one thing that we
can not completely eradicate risk, but by using certain
tools and measures we can minimize its impact on
sustainability issues. Fig.1 presents one possible structural
and organizational form of a leasing company that helps
minimize operational risks.
Effective organizational structure of the leasing
company must be based on the following principles:
— independence — services participating in the loan
process should be subject to different managers and be
procedurally independent. The question of credit,
estimation-mortgaging, legal service, service, risk
management and monitoring;

— formalization — Procedures relationship between
services should be as regulated. The system of interaction
and appropriate management reporting;
— collegiality — any solutions that contain the
potential risk of the collective-based committees (Credit
Committee, on problematic agreements, etc.).
Committees formed of representatives of front-and backoffices to ensure a balance of interests;
— limit of liability — depending on the scale of the
leasing agreement, a decision taken at different levels.
The result of the following principles is a significant
reduction in non-financial risks leasing company. Risk
management (regardless of level) is performed in
successive steps (Fig. 2).
All variety of risks faced by leasing companies can
be divided into two groups — general, faced by all
companies operating in Ukraine, and specific inherent in
leasing activity (Fig. 3).
In each group, the risks are potentially weak spots
available to the various con artists, scammers and other
entities, whose main aim is misappropriation of another’s
property or financial assets.
The main types of risks that lie in wait for leasing
companies at the conclusion of lease arrangements:
1. Provision of knowingly false, false, fixed
documents in a leasing company for a positive decision
on funding.
2. Concealment convictions senior staff or
managers of accounting, as well as providing false
information about the founders of the company.
3. Possible conspiracy unfair Manager Lessee.
4. Inconsistency leased their actual or stated
requirements.
5. Unscrupulous supplier of the leased asset.
6. Conspiracy lessee supplier leased by overstating
the value of property. The acquisition of property by
intentionally high prices is made.
7. Extremely new kind of fraud — the winning of
business reputation in the leasing company or Trojan
horse principle.
Law Firm-manufacturer, which on the financial
statements and other verification approaches on criteria
and requirements of the leasing company, signs a lease
agreement to finance the purchase of the property and
pay the lease payments on it in time according to the
schedule, what deserves positive credit history. After 69 months, based on the positive cooperation of the lessee
applies to the leasing company for debt limit increase,
for example, to purchase 5 new cars.
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Fig. 1. Example of organizational structure of the leasing company

Determination (identification) risk
Rating (measuring) risk
The choice of measures to reduce
Application of measures to reduce risks
Monitoring (results evaluation )
Fig. 2. Basic elements of risk management leasing company

8. Operation property violations: exceeding
permissible carrying capacity, making design changes,
the use of transport as a taxi, etc.
9. Theft imitation as theft, robbery or assault (cars
mostly).
It should be noted that the leasing company is a financial
intermediary, including the risks that are inherent to the leasing
company such bank risk, except for one — a trade. Typically
leasing company, unlike the bank, provides comprehensive
services — financing plus additional service (current service,
additional services related to the operation of a leasing,
remarketing organization). Operating lease generally involves
returning often subject to the lessor, with the subsequent
sale or transfer to another lessee. Therefore, unlike the bank,
for which removal of collateral is force majeure event, the
leasing company for the return process, remarketing leased
Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

part of normal operational activities. If the leasing company
is well versed in the liquidity of the specific type of equipment
it can offer more competitive conditions for the lessee.
To assess the liquidity of the leased asset over the
contract agreement and after the leasing company can
choose two ways: to assess themselves (the method of
expert evaluations or statistical methods of prediction),
or apply to companies that specialize in such services. In
the first case it is necessary to arrange the service of
collecting and analyzing statistical data on specific types
of equipment. Such a database is built on personal
experience is an essential tool to minimize risk by
structuring appropriate lease payments, and the
establishment of reserves for specific agreements. Fig.4.
schematically represented the events that could use a
leasing company to reduce risks. There are four basic
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Risks of Leasing Companies
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The risk of no return
Legal
Strategical

Portfolio concentration
risk

The risk of loss

Operational
Reputation risk

Counterparty risk

All risk

The risk of pledge
Fig. 3. The main risks of leasing companies

approaches to working with risk — avoidance, control
and prevention, risk transfer and payment risk.
Each leasing company itself sets the degree of risk
that it may assume, if the potential lease agreement does
not meet internal criteria, then the rejection of the lease
agreement is the best measure to minimize risks. Usually
the leasing company has its own system of risk assessment
of the original agreement. For example, Ukrainian
companies often use the ratio of treated to revenue account
to the monthly lease payment amount and the average
maturity of existing loans. Acceptable value is 3-5.
Control and Prevention has a set of tools used at the
macro and micro level. Transfer risk transfer involves the
possible costs of a leasing agreement for the third person:
vendors, insurance company, or individual surety. Payment
risk — a conscious decision expected risks covered by
the price. Leasing company knowingly undertakes defined
/ predicted risk and covers its back profits. This happens
by creating a reserve for expected losses. Unfortunately,

not all lessees appear to be good pay, delaying some
payments, some not at all able to pay for certain reasons.
Therefore, portfolio leasing company is necessary to
evaluate from the point of view of security receipts as at
the reporting date, accrued expenses for bad debts and
provision for doubtful debts. Thus, the decreased amount
of expected lease payments related to the same period
costs, ie, we can see the real income in the income
statement, taking into account possible losses. If the
provision for doubtful debts is not charged the financial
statements, profit reporting period is distorted and
exaggerated. Moreover, when calculating each individual
lease agreement, including costs for doubtful debts
(different for different types of lessees, equipment), placed
in the appropriate margin payments leasing company,
including risks related to non-payment and lets keep the
right of return. On the other hand charge reserve for bad
debts to assess the real cash flow that is expected of lessees
(receivable less provision for doubtful debts). There are
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Measures to minimize risks

The system of limiting liability
Portfolio Diversification:
- By type, cost of equipment;
- In terms of the agreement for one
borrower group;
- By sector;
- For the duration of the contract;
- For borrowers equipment;
- For the currency.

Control and
Prevention

Моніторинг

Insurance (leased, the final cost)
Transfer
of Risk

Buy Back Contract with supplier
Provision of lease:
- Leased assets;
- Additional support;
- Surety, guarantee of the third party.

Payment
of Risk

Reservation
Fig. 4. Ways to minimize risks
Table 1
Calculation of allowance for doubtful debts

Lessee recipients by risk categories

Delayed payments

Reserve (conditionally)

А
В
С
D
E

Up to 15 days
16 – 30 days
31 – 60 days
61 – 90 days
90 – 180 days

2%
10%
25%
50%
100%

several approaches to assess the size of the allowance for
doubtful debts. The accounting standards number 10
„Receivables” two methods for assessment of current
receivables describe in details: use the absolute amount of
doubtful debts; using the coefficient of uncertainty.
Both methods use historical information (personal
experience of leasing companies) to receive payments from
certain groups of taxpayers. This reserve is calculated on
the full amount of debt the lessee, which is estimated to be
uncollectable. For example, the table 1 presents the possible
ways of calculating the value of the allowance for doubtful
debts based on an analysis of solvency of individual debtors.
Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

Fig. 5. schematically represents changing value of
leased assets and debts of the lessee during the term of
the lease agreement. According to the survey of leasing
companies average advance payment in Ukraine is 20%.
So at the beginning of the lease (conditionally year 0),
debt lessee is usually lower than market cost. According
lessee insolvency risk is significantly reduced due to a
high level of security lease. But over time this ratio may
change. As Fig. 5, from the fourth year, the picture
changed dramatically: the lessee arrears greater than the
market value of the leased asset. This means that the
agreement has lost 100% software and the company was
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Fig. 5. The cost of leased assets and debts of the lessee

in the area of greatest risk. But this risk is not measured
by the sum of all the lessee debt that can not be obtained,
and the only difference between the market value of leased
assets and debts of the lessee in each moment of the
lease. This approach to assess the value of reserve is
possible only under conditions of high awareness of the
leasing company to market equipment that is leased and
the availability of reliable forecasts of liquidity changes
leased during the agreement.
In this case you can apply this formula to calculate
the value of reserves:
OZ = PD * CE * LGD,
(1)
where OZ — expected loss, UAH; PD — probability
of default; CE — the amount of debt, UAH; LGD — loss
due to default,% (ratio of market value of leased assets
and debts lessee).
Thus we are able to reduce the reserve for possible
losses, both to reduce the margin of leasing companies
are not reducing the profitability of the company. In such
circumstances, the leasing company can offer more
competitive terms to lease without increasing risks.
Conclusion. In general, building an effective system
of risk management leasing company is a complex multi
task, which depends on both internal and external factors.
Today the largest part of the portfolio of leasing
companies are cars and lorries. This is not surprising
that this kind of asset has high liquidity, developed
secondary market, ie the risks of such assets are minimal.
But in an increasingly competitive of leasing companies
have, on the one hand, the more risks to develop new
products. At the same time there is a struggle for the
„best” customers, and companies have to regard the less
attractive applicants. Also in such circumstances must
offer a reasonable price. In such circumstances, the
presence of strong risk management systems in
companies is critical to successful, profitable business
leasing company.
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Саєнко О. О. Управління ризиками лізингових компаній
У статті розглянуто питання настання ризиків, їх
форми та можливі напрямки нейтралізації втрат на результати діяльності лізингової компанії.
Ключові слова: лізинг, ризики, лізингова компанія, управління ризиками.
Саенко О. А. Управление рисками лизинговыми копаниями
В статье рассмотрены вопросы наступления рисков,
их формы, и возможные направления нейтрализации потерь на результаты деятельности лизинговой компании.
Ключевые слова: лизинг, риски, лизинговая компания, управление рисками.
Saenko O. A. Risk Management of Leasing
Company
The expounded questions of risks’ offensive, their
form, and possible directions of losses neutralization are
on the results of leasing activity company
Key words: leasing, risks, leasing company,
management risks.

168

Стаття надійшла до редакції 25.03.2011
Прийнято до друку 26.08.2011
Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

С. И. Гриценко
УДК 65.012.34:658
С. И. Гриценко,
доктор экономических наук,
Донецкий национальный университет

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Постановка проблемы. Организационные
структуры управления компаниями отличаются большим разнообразием, определяются многими факторами и условиями. Организации функционируют в
определенной системе координат и относятся к той или
иной модели управления. Модели управления в мировой экономике прошли следующие этапы развития:
„иерархическая модель управления организацией производства” — до 60-х годов; „матричная модель” —
70-80-е и до средины 90-х гг.; „сетевая модель” —
конец 90-х и начало XXI ст.
Для логистических систем, проблема их организационно-структурного построения изучена недостаточно. В Украине необходимо определиться в структурной организации с учетом достижения стратегических целей, которые будут наиболее перспективными в ближайшем будущем. Процесс перехода к организационным структурам управления должен осуществляться не с помощью указаний из Центра, а на
основе инициативы людей, профессионально определяющих направления развития своих организаций, рискующих своим капиталом, использующих инновации
и возможности, предоставленные глобализацией в
рамках региональной консолидации.
Анализ исследований. В современной теории
и практике организационно-структурное построение
организаций, по мнению многих авторов [1 — 10]
должно обеспечивать реализацию их стратегии, взаимодействие с внешней средой, эффективное решение
стоящих перед ними задач.
Целью статьи является обоснование предпочтения в выборе формальных вертикальных иерархических структур и новых горизонтальных организационных структур, способствующих координации и
сотрудничеству, разработка матричной модели процессной интеграции логистического менеджмента.
Результаты исследования. Приведению организационной структуры в соответствии с логистической стратегией позволяют следующие правила:
— Четко определить стратегически значимые
виды деятельности и ключевые звенья в цепочке ценностей, которые имеют кардинальное значение для
успешной реализации логистической стратегии. Они
должны стать основными элементами организационной структуры.
— При невозможности передачи всех аспектов
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стратегически значимого вида деятельности в ведение
одного менеджера, установить связи между конфигурацией логистической сети, организацией, потребительским сервисом, интегрированной системой управления запасами, логистической информационной системой и обеспечить необходимую их координацию.
— Определить объем полномочий, необходимых
для управления каждым элементом логистической
системы, стремясь при этом обеспечить эффективный
баланс между преимуществами централизации и децентрализации.
— Определить возможности более успешного и
эффективного осуществления неосновных видов деятельности вне логистической системы.
Исследование эволюции организационных
структур управления логистических систем показывает, что для построения эффективной структуры необходимы следующие условия:
— выделение необходимых и достаточных функций логистического менеджмента;
— обособление звеньев логистических систем
по функциям управления, необходимым для реализации глобальной цели логистической системы;
— смещение акцента от функции к процессу
[11, с. 538];
— наличие отношений логистического менеджмента (координации, интеграции, согласования) между выделенными звеньями логистических систем
[4, с. 826].
Использование различных методов построения
типов организационных структур с учетом меняющихся условий позволит приводить в соответствие процесс управления логистических систем с их организационной структурой. Организационная структура
управления является формальной, т.е. официально закрепленной с помощью законодательных актов, положений, инструкций, „созданная по воле администрации для выполнения определенных функций” [9, с. 195].
Формальная структура не может охватывать всего многообразия связей и отношений, ее дополняет неформальная структура. Неформальная структура — это
реально существующие, но организационно не оформленные межличностные и межгрупповые отношения
в коллективе. Неформальные отношения складываются между членами коллектива на основе личных отношений (симпатии, общие интересы) непосредственно
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контактируя реально и виртуально. Особенно четко неформальные отношения проявляются в элементах логистической системы — транспортно-складских коллективах, что играет решающую роль в наладке механизма управления материальными потоками. Проблемы логистического администрирования недостаточно
освещены в экономической литературе. Актуальной
проблемой административной логистики является необходимость сочетания формальной структуры с неформальной, которые вместе составляют полную структуру логистической системы.
Организационная структура управления логистической системы ориентирована на рационализацию
движения материальных потоков в логистической цепи,
использования транспортных средств и издержек
обращения.
Неформальная структура обладает большой гибкостью и динамизмом, ее изменение далеко не всегда совпадает с изменениями в формальной структуре, поэтому неформальная структура может, как подкреплять
формальную, так и, напротив, подрывать ее. Повышение эффективности действий в системе управления во
многом способствует знание и умелое использование
не только формальной, но и неформальной структуры,
основывающейся на свойствах личности работников.
При построении организационных структур управления звеньев логистических систем в последние годы
наметился переход от авторитарных многоуровневых
иерархических структур управления к более децентрализованным структурам, придерживающимся следующих организационно-экономических требований:
— структурные элементы должны быть ориентированы на товары, рынок или потребителя, а не на
выполнение функций;
— совершенствование организации товародвижения;
— передача за пределы логистической системы
выполнения определенных операций целесообразна
при меньших затратах и/или большей отдаче внешних
фирм;
— базовыми элементами структуры должны быть
целевые группы специалистов, рабочих и команды, а
не функции и отделы;
— необходимо ориентироваться на децентрализованную горизонтальную организационную структуру
с минимальным числом уровней управления и широкую зону контроля;
— „остерегаться организационных структур, которые неоправданно дробят стратегически важные
виды деятельности” [10, с. 436];
— каждый работник должен принимать решения,
нести ответственность и иметь возможность для проявления инициативы;

— разрабатывать ориентированную на рынок
программу с указанием уровней логистического
обслуживания потребителей услуг по различным классам, устанавливаемым в зависимости от их доли в
объеме продаж, а также срока выполнения заказа;
— эффективное управление кадровыми потоками с учетом основных свойств личности;
— обеспечивать реализацию стратегии логистической системы. Стратегия определяет структуру.
Основополагающие стратегии компаний подразделяются на следующие категории: стратегии роста,
стабилизации, экономии, глобальной деятельности фирмы [12, с.285] с организационными уровнями реализации стратегий. Стратегия корпоративного уровня
определяет организацию в целом с соответствующим
ей видом бизнеса. Стратегия на уровне бизнес-единиц
определяет приемы и методы борьбы за рынок и покупателей. Стратегия функционального уровня поддерживает жизненно важные функции: финансы, научноисследовательская работу, кадры, маркетинг, производство. Внедрение, претворение стратегии в реальные дела
можно считать успешным, если ей соответствуют все
аспекты организационного устройства.
Для полного осознания структурных возможностей и путей преобразования системы управления полезно изучить примеры традиционных организаций.
Исследования показали, что в начальной стадии
менеджеры стремятся наладить стабильную логистическую деятельность, посредством агрегирования
функций, постепенно уходя от фрагментарной функциональной структуры. Агрегирование необходимо для
осуществления перехода к интеграции функциональных процессов, использованию информационных сетей, способствующих подлинной интеграции. Эволюция организации может быть ускорена, но скачкообразный переход в новое качество едва ли возможен.
Эволюция организационного обеспечения логистического менеджмента прошла три этапа: фрагментарность,
функциональное агрегирование и процессную интеграцию [11, с. 531].
На этапе фрагментарности выделены отдельные
логистические функции — транспортировка, управление запасами, складирование и т.п. и закреплены за
соответствующими структурными подразделениями
производства, финансов, маркетинга.
На этапе функционального агрегирования (стадия 1) конец 1950 — начало 1960-х годов первично с
позиции логистического администрирования были
сгруппированы логистические функции, появляется
концепция общих логистических затрат, делается
акцент на качество логистического сервиса.
Однако на первой стадии этапа функционального агрегирования было отсутствие концентрации пря-
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мой ответственности за управление запасами. Появляются линейные, функциональные, линейно-штабные,
линейно-функциональные типы организационных
структур управления логистикой. Осуществляется
формирование отделов логистики и персонала высшего логистического менеджмента в фирмах.
Все вышеперечисленные типы структур управления ориентированы, в основном, на исполнение.
Развитие организации логистики на второй стадии
этапа функционального агрегирования конец 1960-х начало 1970-х гг. начинается с приобретением опыта работы компаниями на основе агрегирования логистических функций в области физического распределения и
получения выгоды от снижения издержек.
На второй стадии происходит организационное
выделение логистики как самостоятельной службы с
соответствующим статусом, полномочиями и ответственностью. Функции физического распределения
(управления материальными ресурсами) получили
признание наравне с финансированием, производством и маркетингом. Однако концепция интегрированного логистического подразделения так и осталась
полностью не реализованной, так как основное внимание было сконцентрировано на обработке заказов
или закупке. Вторая организационная стадия логистического менеджмента используется как наиболее
освоенный подход к логистическому обеспечению в
современной промышленности.
Третья организационная стадия логистического менеджмента этапа функционального агрегирования относится к периоду начала 1980-х до средины 1990-х гг..
Эта стадия характеризуется активным внедрением в практику логистического менеджмента информационно-компьютерных технологий, объединением
всех логистических функций и операций под единым
руководством логистического менеджмента и соответствия линейно-функциональным и программноцелевым организационным структурам управления.
При этом четко разграничиваются полномочия и ответственность каждого структурного подразделения.
Линейно-функциональная (комбинированная)
структура управления характеризуется тем, что при
линейном руководстве на каждом уровне управления
создаются специализированные подразделения, которые в отличие от штабов обладают определенными распорядительными правами в отношении нижестоящих
звеньев. Исполнители получают указания не только от
линейных руководителей, но и функциональных служб.
Программно-целевые структуры управления ориентированы на творческое решение проблем, учитывают динамизм развития логистических организаций, соответствуют организационному уровню интеграции в
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эволюции логистики и управления цепями поставок
[13, с. 40]. Организационная интеграция связана с развитием типа организационной структуры служб логистики компаний — от линейно-функциональной к программно-целевым и процессно-ориентированным. Эти
типы структур управления сориентированы на переход
от управления отдельными операциями к управлению
их совокупностью — интегрированными бизнес-процессами — для оптимизации ресурсов компании и удовлетворения требований конечных потребителей. В рамках этих структур объединяются различные специалисты, работающие в организованных для каждого конкретного случая группах, сориентированных на какойлибо функциональный проект (программу). Эти адаптивные структуры направлены на проектное управление, управление по продукту, на различные группы
потребителей и регионов, матричные структуры и т.д.
Третий этап эволюции организационного обеспечения логистического менеджмента „процессной
интеграции” включает стадии интеграции функциональных и информационных процессов.
Принципиальные изменения перехода от функциональной к процессной ориентации представлены на
рисунке в модели процессной интеграции логистического менеджмента.
Стадия интеграции функциональных процессов
ориентирована на смещение акцента от вертикальной
функциональной иерархии к процессо-ориентированной горизонтальной структуре управления. Предпосылкой появления горизонтальной организационной
структуры послужили следующие факторы: создание
в фирмах самоуправляемых команд; повышение
общей производительности труда за счет управления
процессами; интеграция всех элементов организации
на основе оперативного обмена достоверной информацией, используя информационные технологии.
Ключевыми элементами горизонтальной организационной структуры выступают: сжатие структуры
(плоская иерархия), делегирование полномочий, формирование команд, профессиональная подготовка
(обучение), максимизация контактов с поставщиками
и потребителями. Взаимосвязь ключевых процессов:
привлечение и исполнение заказов; интегрированная
логистика; коммерциализация технологии через матричные элементы горизонтальной организационной
структуры, — позволяет решать задачи по сокращению функционального цикла, снижению издержек,
сокращению затрат времени и осуществлять достижение основной цели — создание необходимой потребительной стоимости.
Логистические действия менеджеров процесса,
отвечающих за координацию всей цепи поставок, должны быть мотивированы уверенностью в том, что их
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Рис. 1. Модель процессной интеграции логистического менеджмента

С. И. Гриценко

172

Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

С. И. Гриценко
выполнение отвечает пожеланиям клиентов. Матричная модель процессной интеграции логистического менеджмента, представленная как целостный процесс,
должна быть ориентирована на синергические преимущества. В рамках интегрированных систем планирование рабочего процесса направлено на структуризацию организационных взаимосвязей, обеспечивающую максимальный результат при минимальных затратах (рис. 1).
Стадия интеграции информационных процессов
характеризуется использованием информационных
логистических сетей в качестве основы межорганизационной интеграции. Представление организации
будущего характеризуется неформальной электронной
сетью, называемой виртуальной организацией.
Одной из разновидностей „сетевой модели”
является виртуальная корпорация, временно создаваемая как сеть неограниченного количества независимых организаций с единой информационной системой на основе договорных взаимоотношений.
Доверие объединяемых организаций по взаимному использованию ресурсов основывается на совместимости корпоративных стратегий для достижения общих целей — снижения издержек и расширения рыночных возможностей.
Логистическим организациям будущего, видимо, будут свойственны функциональное дезагрегирование и стремление к концентрации на рабочих
процессах, а не на структуре. Властные полномочия должны быть делегированы на оперативные
уровни управления. Возможности информационных
технологий обеспечат интегральное управление логистикой и функционирование логистической системы без группирования функций в формальные
организационные подразделения. Ответственность
за выполнение логистических операций будет организационно передана на пользователей, нуждающихся в транспортировке, складировании, управлении запасами и т.п. для реализации своих хозяйственных целей.
Форму организации будущего принято называть
электронным керитсу — это добровольное объединение группы фирм, заключивших соглашение о разделении ответственности и сотрудничестве [11, с. 542].
Уже сейчас некоторые фирмы начинают устанавливать связь между различными операциями не на физическом или организационном уровне, а на уровне
электронного обмена информацией. Факт того, что
фирмы теперь постоянно создают или расформировывают союзы, подтверждает актуальность концепций
прозрачности и виртуальности.
Развитие логистических организационных структур показывает, что передовые фирмы прошли через
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три стадии функционального агрегирования. Эволюция началась с сильно фрагментированной структуры, в которой логистические функции возлагались на
другие подразделения. В процессе эволюции фирмы
группировали возрастающие функции в рамках единых специализированных логистических подразделений. Накопленные логистические функции нуждались
в операционной интеграции.
Переход к управлению, ориентированному на
ключевых процессах, стимулировал развитие новых
горизонтальных организационных форм: предпринимательских союзов, виртуальных организаций, кластеров [14, с. 38].
Стадии интеграции функциональных и информационных процессов способствуют: развитию концепции общих логистических издержек; поддержке стандартов качества логистического сервиса;
интеграции логистических функций; управлению логистическими бизнес-процессами; созданию логистических информационных систем, координации
действий логистических посредников в интегрированных территориально локализованных логистических системах.
Успех логистической организации будет зависеть
от правильно выбранного типа структуры управления
в соответствии с целями, задачами, ресурсным обеспечением, правами и ответственностью ее структурных подразделений, уровнем квалификации работников и ситуационными факторами, как стратегия, внешняя среда, технология производства и взаимозависимость между внутренними подразделениями. Матричная модель процессной интеграции логистического менеджмента, представленная как целостный процесс, должна быть ориентирована на синергические
преимущества при выборе горизонтальной формы
интеграции территориально локализованных, функционально специализированных и экономически независимых хозяйствующих субъектов.
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Гриценко С. І. Модель процесної інтеграції
логістичного менеджменту
У статті здійснено вибір горизонтальної форми
інтеграції територіально локалізованих, функціональ-

но спеціалізованих і економічно незалежних господарчих суб’єктів; виявлені переваги горизонтальної
організаційної структури, які виражені досягненням
ефекту стиснення ієрархії, делегування управлінських
повноважень, формування професійно підготовлених
управлінських команд.
Ключові слова: організаційна структура управління, логістичний менеджмент.
Гриценко С. И. Модель процессной интеграции логистического менеджмента
В статье осуществлен выбор горизонтальной формы интеграции территориально локализованных, функционально специализированных и экономически независимых хозяйствующих субъектов; выявлены преимущества горизонтальной организационной структуры, выраженные достижением эффекта сжатия
иерархии, делегирования управленческих полномочий,
формирования профессионально подготовленных управленческих команд.
Ключевые слова: организационная структура управления, логистический менеджмент.
Gritsenko S. I. Model of a process integration
of logistics management
Implemented choice horizontal forms of integration
of geographically localized, functionally specialized and
economically independent economic entities, identified
the benefits of a horizontal organizational structure, which
were expressed achievement compression effect of the
hierarchy, the delegation of administrative authority, the
formation of professionally qualified management teams.
Key words: organizational management structure,
logistics management.
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
СФЕРИ ПОСЛУГ
Постановка проблеми. Сучасні підприємства
сфери послуг діють найчастіше, у все більш невизначених умовах. В умовах ринкової економіки постійно
відбуваються зміни в зовнішньому і внутрішньому
середовищі, тому підприємства повинні навчитися
швидко і оперативно реагувати на ці зміни. Зазначимо, що якщо в Україні розвивається економіка, орієнтована на споживчий попит, і споживач сам собою
міняється дуже швидко, то і підприємство повинно
мінятися також швидко. Це, в свою чергу, просто неможливо без застосування сучасних наукових підходів
та методів прогнозування, що і визначає актуальність
представленого дослідження.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Аспекти прогнозування досить ґрунтовно висвітлено в працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Вагомий внесок у створенні теоретико-практичної наукової бази економічного прогнозування належить
О. Амоші, В. Геєцу, І. Лукінову, А. Савченку, А. Сидоровій та іншим. Теоретичні та практичні аспекти аналізу і прогнозування підприємства глибоко досліджені
у працях вітчизняних вчених: М. Білика, В. Забродського, Г. Крамаренко, О. Павловської, О. Терещенка, та
зарубіжних фахівців: Е. Альтмана, В. Хорна, О. Волкова, В. Ковальова, Г. Савицької, А. Шеремета та інших.
Проте багато положень праць вказаних дослідників
мають суперечливий та дискусійних характер. Зокрема недостатньо уваги приділено особливостям прогнозування саме на підприємствах сфери послуг.
Метою статті є розробка методичних основ забезпечення процесу прогнозування на підприємствах
сфери послуг.
Досягнення зазначеної мети, зумовило необхідність сформулювати та послідовно вирішити такі
завдання: проаналізувати динаміку розвитку сфери
послуг світі та України, зокрема, визначити особливості прогнозування на підприємствах сфери послуг,
надати пропозиції щодо активізації та підвищення ефективності прогнозної діяльності на підприємствах сфери послуг. Для досягнення поставленої мети використані такі загальнонаукові й спеціальні методи дослідження процесів та явищ у їх взаємозв’язку, як: діалектичний метод, структурно-логічний, загальнонаукові прийоми аналізу і синтезу.
Виклад результатів дослідження. Сфера послуг
не виробляє безпосередньо матеріальних благ, вона
створює засадничі умови для цього виробництва, тому
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в статистиці сфера послуг розглядається як повноцінна
частина виробництва, рівноцінна сільському господарству та промисловості. Сферу послуг найчастіше умовно підрозділяють на виробництво матеріальних послуг
(транспорт, торгівля, житлово-побутове обслуговування
та інше) і виробництво нематеріальних послуг (управління, діяльність армії і органів безпеки, освіта, охорона здоров’я, наука, мистецтво, шоу-бізнес, соціальне
обслуговування, маркетинг, аудит, кредитування, страхування та інше). Проте разом із традиційним розмежуванням сервісної діяльності існують й інші класифікації. Аналізуючи склад та структуру сфери послуг,
доцільно розподілити її на три сектори:
— інфраструктурний (транспорт, зв’язок, передача електрики й тепла);
— розподільно-обмінний (торгівля, страхування,
фінанси);
— соціально-управлінський (управління, наука,
освіта, охорона здоров’я, мистецтво).
Американський економіст Дуглас Норт запропонував виділяти в економіці як цілому трансформаційний сектор (зміна фізичних характеристик економічних благ) і трансакціонний сектор (зміна суто соціальних характеристик — приладдя економічних
благ). За таким поділом сфера послуг входить і до
трансформаційного сектору (транспорт, освіта), і до
трансакціонного (торгівля, управління, фінанси). [2]
Сфера послуг, як особливий вид економічної
діяльності, з’явилася на виключно ранніх етапах розвитку людства. Її становлення визначалося прогресом
матеріального виробництва — можливістю для суспільства забезпечувати людей, які безпосередньо не
виробляють матеріальних благ. Аж до середини ХХ ст.
сфера послуг уважалася відносно другорядною економічною діяльністю. Не дивлячись на те, що вона охоплювала значну частину працівників, це були, в основному, люди з нижчим рівнем кваліфікації.
Виключно завдяки незначній ролі сфери послуг в
економіці з XVIII ст. до середини XX ст. вважалося, що
робота в цій сфері не збільшує громадське багатство. В
епоху науково-технічної революції ситуація кардинально
змінилася. Якщо раніше міра розвитку сфери послуг
залежала від успіхів матеріального виробництва, то тепер навпаки, матеріальне виробництво залежить від розвитку сервісу. Випуск нових видів матеріальних товарів
вимагає попередніх маркетингових досліджень і рекламної компанії. Винахід наукомістких товарів є неможли-
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Частка

Увесь світ

Рис. 1. Частка зайнятого населення в основних секторах економіки*
*(побудовано автором за джерелами [2, 5]

вим без участі науковців і підготовки висококваліфікованих фахівців. Тому галузі сфери послуг стали головними напрямами науково-технічного прогресу.
У сучасних розвинених країнах зайнятість населення в сфері послуг складає 70% усіх працівників,
що помітно переважає над зайнятістю в інших сферах
економіки разом взятих. Графічно тенденції розвитку
відображено на рис. 1.
Різкий ріст сфери послуг спостерігається не лише
в розвинених країнах, але й таких, що розвиваються,
хоча структура зайнятості сфери послуг у країнах наздоганяючого розвитку принципово відрізняється від
ситуації в розвинених країнах.
У розвинених країнах збільшується частка зайнятості населення в сфері послуг, пов’язаної з наукомісткими видами діяльності, породженими становленням постіндустріального суспільства. У країнах, що
розвиваються, відбувається розширення головним чином традиційних, не наукомістких видів сервісної діяльності (лоткова торгівля, робота пралень і перукарень,
транспортні перевезення тощо). Їх розвиток пов’язаний не із зародженням постіндустріального суспільства, а із відсутністю у промисловому виробництві
попиту на малокваліфіковану працю. При цьому значна частина цієї традиційної сфери послуг потрапляє до
тіньового сектору економіки — виробництво товарів і
послуг дрібними виробниками без офіційної реєстрації.
Країни, що розвиваються, значно відстають у виробництві сучасних, наукомістких послуг. Відставання

країн надолужуючого розвитку в міру доступу до послуг інформаційних комунікацій представлено на рис. 2.
Україна в міру розвитку сфери послуг займає проміжне положення між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. З одного боку, у 90-і рр. у великих містах (особливо в Києві, Дніпропетровську, Харкові, Одесі та Львові) відбувалося стрімке наближення
до західних стандартів розвитку сервісної діяльності. З
іншого боку, на іншій території сфера послуг розвивається у формах, ближчих до країн що розвиваються, —
(тіньова організація бізнесу, широке використання малокваліфікованої праці, нестача наукомістких послуг). За
останні роки спостерігається незначна активізація сфери
послуг зовнішньоторгівельні операції послугами в Україні у 2009 р. проводились з партнерами 218 країн світу,
у 2010 р. — 213 країнами світу [1].
Найбільшу питому вагу, в загальному обсязі українського експорту, становили транспортні (2009 р. —
65,7%, 2010 р. — 68,3%), різні ділові, професійні та
технічні (2009 р. — 12,7%, 2010 р. — 12,8%) послуги.
Порівняно з 2008 р. експорт послуг зменшився на
2220,5 млн. дол., у т.ч. за рахунок зменшення обсягів
послуг трубопровідного транспорту — на 456,4 млн. дол.
(на 17,8%), залізничного — на 424,7 млн. дол. (на
25,9%), різних ділових, професійних та технічних послуг
— на 331,3 млн. дол. (на 21,5%), допоміжних транспортних послуг — на 326,1 млн. дол. (на 36,3%), послуг з подорожей — на 194,6 млн. дол. (на 39,5%) та
послуг повітряного транспорту — на 136,1 млн. дол. (на
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Рис. 2. Частка загального числа користувачів Інтернетом за регіонами світу*
* узагальнено автором за джерелами [3, 4, 5].

Рис. 3. Темпи зростання (зниження) експорту та імпорту послуг в Україні*
* побудовано автором за джерелами [1].

11,1%) у 2010 р. спостерігається незначна тенденція
збільшення обсягу наданих послуг [1]. Імпорт послуг
до України в цілому теж має тенденцію до зменшення
порівняно з 2009 р. Найбільше зменшення спостерігалося у фінансових, різних ділових, професійних та технічних, будівельних, страхових послугах та послугах зв’язку. Темпи зміни експорту/імпорту послуг протягом
2008 — 2009 рр. та за 9 міс. 2010 р. наведено на рис. 3.
У контексті представленого дослідження автором
проаналізовано зміни, що відбуваються на підприємствах сфери послуг та проблеми й особливості прогнозування на підприємствах сфери послуг. Зміни на
підприємствах сфери послуг можуть бути: запланованими і незапланованими; разовими або багатоступінчастими та можуть торкнутися багатьох аспектів:
1) змінюється асортимент продукції та послуг, що
пропонуються, обсяги продаж, поява нових клієнтів,
постачальників, ринків — цілі, завдання діяльності;
2) змінюються правова власність, джерела фінансування, організаційна структура управління — система управління підприємством;
3) технологія, що використовується;
4) організаційна культура, організаційні цінності,
знаково-символічна система;
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5) змінюються керівництво, повноваження, стиль
керівництва, мотивація і ефективність праці;
6) змінюються фінансово-економічні показники,
імідж підприємства — ефективність роботи усього
підприємства.
Кожна така зміна обумовлена змінами, що відбуваються в зовнішньому середовищі, а також слабкими і сильними сторонами власне підприємства.
Зміна підприємства або окремих аспектів його
діяльності — складний неоднозначний і, найчастіше,
конфліктний процес. Тому, перш ніж розпочинати
зміни на підприємстві, необхідно спочатку провести
детальний аналіз попереднього розвитку, існуючого
стану справ, а також можливостей та потенціалу
підприємства.
Згідно до моделі управління організаційними
змінами Л. Гейнера, яка є найбільш розповсюдженою
на практиці, підприємству необхідно пройти шість
етапів:
1) керівництво підприємства повинне усвідомити необхідність змін, мати бажання та бути готовим до
їх проведення;
2) керівництво проводить чіткий аналіз проблем
підприємства, що забезпечується більшою ефектив-
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ністю за умов залучення зовнішніх консультантів та
плідної співпраці керівництва з консультантами;
3) відбувається деталізація та глибоке розуміння
проблем, що стоять перед підприємством. Важливо
ефективно використовувати роботу співробітників
підприємства, забезпечити високу частку їх участі під
час діагностики й наступному ухваленні рішень; включається процес делегування;
4) виробити нові, обґрунтовані рішення та залучитися підтримкою співробітників;
5) виявити, за допомогою експериментів, можливі негативні наслідки змін та провести відповідне
коригування;
6) мотивувати належним чином працівників, щоб
вони прийняли зміни, що проводилися.
Інша поширена модель, розроблена Д. Левіним,
здійснюється в три етапи:
• відмова від застарілих концепцій або прийомів
та освоєння нових;
• проведення зміни — процес розвитку нової поведінки, оцінка позицій кон’юнктури, що склалася;
• інтеграція нових зразків дій в реальну практику.
Розвиток функції прогнозування змін в економічному середовищі є чинником здатним забезпечити
стабільний інноваційний розвиток підприємств сфери
послуг. Для забезпечення ефективності прогнозування на підприємствах сфери послуг можуть використовуватися наступні типи прогнозування.
1) Прогнозування, засноване на творчому баченні
майбутнього, використовує суб’єктивне знання прогнозиста, його інтуїцію. Не зважаючи на те, що прогнози
такого роду є маловірогідними, подібні розробки є гарним доповненням до сухого кількісного прогнозу.
2) Пошукове прогнозування — спосіб наукового
прогнозування від сьогодення до майбутнього. Воно
представлене двома видами: традиційним або естраполятивним, та новаторським або альтернативним. Різновидом цього прогнозування, адекватним мінливим умовам оточення підприємств сфери послуг, є новаторсько-альтернативний підхід, що виходить з того, що економічне середовище бізнесу схильне до постійних змін
і, внаслідок цього, розвиток підприємств сфери послуг
відбувається не лише послідовно й безперервно, але й
стрибкоподібно і переривчасто, та існує певне число
варіантів майбутнього розвитку (положень рівноваги)
підприємств сфери послуг. У межах альтернативного
підходу, по-перше, створюються прогнози, що включають поєднання різних варіантів розвитку вибраних
показників і явищ. Кожен із варіантів розвитку закладено в основу особливого сценарію майбутнього. Подруге, альтернативне прогнозування може об’єднувати
в єдиній логіці два способи розвитку послідовний і
стрибкоподібний, створюючи синтетичну картину майбутнього. У цілому пошукове прогнозування спирається
і на кількісні, і на якісні методи.

3) Нормативно-цільове прогнозування припускає
спочатку визначення спільних цілей і стратегічних орієнтирів на майбутній період часу, а потім проведення оцінки
розвитку господарюючого суб’єкта, виходячи з цих цілей.
Найчастіше нормативний підхід використовується тоді,
коли підприємства сфери послуг не мають початкових відомостей, тому для нормативного підходу характерне переважне застосування якісних методів дослідження.
Інструментарій прогнозування є дуже різноманітним і підрозділяється на чотири великі групи: методи
експертних оцінок, методи екстраполяції трендів, методи регресійного аналізу, методи економіко-математичного моделювання. Найбільш актуальними для нестабільного економічного середовища й адекватними типами прогнозування, визнаються методи аналізу причинних зв’язків (методи регресійного аналізу й економікоматематичного моделювання та методи експертних оцінок). Економіко-математичні розрахунки корисно порівнювати з результатами експертизи, що зменшує можливість помилки під час розробок прогнозних моделей
і служить додатковим інструментом перевірки результатів прогнозу. Використання багатого інструментарію
прогнозування для удосконалення старих і розробки нових аналітичних і прогнозних алгоритмів дозволить підвищити рівень інтелектуалізації комп’ютерних технологій.
Для того, щоб підвищити надійність і достовірність результатів прогнозування, дослідження мають бути спеціальними і орієнтованими на конкретну проблему. Отже,
в умовах зростання долі раптових і непередбачуваних
змін, власне прогнозування є одним із способів підвищення інформованості про умови діяльності. Прогнозування — це інструмент подолання нестабільності.
Роль допущень як інформаційних входів аналогічна ролі прогнозів. Вони фактично і є особливого роду
прогнози. Останні зазвичай базуються на точніших
відомостях або, принаймні, на більше формалізованих процедурах перетворення відомостей для отримання уявлення про майбутнє. З цього погляду, допущення можуть розглядатися як спосіб оцінки майбутніх
станів за таких умов і для таких змінних, які не дозволяють використовувати формалізовані прогнози. Джерелами допущень можуть стати неформальні судження, аналіз історичних зразків, прогнози та інші джерела, які або підтверджують, або спростовують пропоновані допущення. Проте такі відомості, на які можна
спиратися однозначно, з’являються дуже рідко. Різні
члени менеджерської команди можуть мати різні допущення, власні погляди і власний досвід. У подібній
ситуації найбільш важливим моментом стає наявність
можливості відрізнити раціональні припущення від помилкових припущень. Передусім, необхідно дуже суворо ставитися до тих припущень, які засновані на,
так званому, „життєвому досвіді”, проте, ніколи не були
ретельно проаналізовані або вивчені у світлі минулих
подій або можливих тенденцій. За можливості необх-
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ідно перевірити достовірність кожного з ключових
припущень, спираючись на свідчення часу вияву такої
тенденції та її масштабів.
Необхідно проводити постійний моніторинг зроблених припущень. Це дозволяє своєчасно виявити
відхилення від назначених цілей, виявити їх причини і
внести до стратегічного плану відповідні корективи,
тобто, адаптуватися до умов. Постійна відповідна модифікація стратегічного плану забезпечує стабільний
стан господарчих суб’єктів і сприяє ефективності
здійснення інноваційної діяльності, що створює можливість їх вдосконалення.
Висновки. Розвиток підприємств неможливий без
налагодженої та ефективної системи планування та прогнозування змін в економічному середовищі, що є чинником, який забезпечує стабільний інноваційний розвиток підприємств сфери послуг. Система планування
має на меті подати комплексне наукове обґрунтування
проблем, з якими може зіткнутися підприємство в майбутньому, і на цій основі розробити показники розвитку підприємства на плановий період, що неможливо
без ефективної системи прогнозування.
Підсумовуючи, зазначимо, що підвищення ефективності планової інформаційної системи за допомогою
використання „слабких” сигналів під час проведення
економічного моніторингу, вироблення і прийняття раціональних припущень створює умови для проведення
ситуаційного економічного аналізу та оцінки рівня стабільності, дозволяє формувати допустимі варіанти дій
зі збереження стабільності. У ринковій економіці неможливо домогтися стабільного успіху без чіткого та
ефективного планування своєї діяльністі, постійного
збирання і акумулювання інформації і про стан цільових ринків, і про власні перспективи і можливості.
Активізація прогнозуючої діяльності дозволить
підприємствам сфери послуг проводити модельні
експерименти та аналіз можливих сценаріїв розвитку
виникаючих проблем на прогнозному фоні. Цінність
подібних досліджень полягає не лише в практичній
спрямованості на ухвалення планового рішення, але і
в тому, що вони служать джерелом нових ідей, гіпотез, теоретичних положень, тобто дозволяють комплексно підійти до дослідження проблем.
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Гращенко І. С. Проблеми та особливості прогнозування на підприємствах сфери послуг
Підвищення ефективності прогнозної діяльності на
підприємствах сфери послуг забезпечить стійкі конкурентні
переваги на ринку в майбутньому та поліпшить проведення модельних експериментів та аналізу можливих сценаріїв розвитку проблем, що можуть виникнути у майбутньому. Активізація економічного моніторингу створює
умови для вироблення і прийняття раціональних управлінських рішень щодо формування припустимих варіантів
дій зі збереження стабільності розвитку підприємства.
Ключові слова: методи аналізу і прогнозування,
пошукове прогнозування, нормативно-цільове прогнозування, моніторинг, сфера послуг.
Гращенко И. С. Проблемы и особенности прогнозирования на предприятиях сферы услуг
Повышение эффективности прогнозной деятельности на предприятиях сферы услуг обеспечит стойкие
конкурентные преимущества на рынке в будущем и улучшит проведения модельных экспериментов и анализа
возможных сценариев развития проблем, что могут возникнуть в будущем. Активизация экономического мониторинга создает условия для выработки и принятия
рациональных управленческих решений относительно
формирования допустимых вариантов действий по сохранению стабильности развития предприятия.
Ключевые слова: методы анализа и прогнозирования, поисковое прогнозирование, нормативно-целевое прогнозирование, мониторинг, сфера услуг.
Grashchenko I. S. Problems and features of
prognostication for the enterprises of service business
The prognosis’s increase of efficiency activity on
the service enterprises in business, which provide proof
competitive edges at the market in the future, when
improve realization some model’s experiments and
possible for analysis scenarios of development problems,
which can arise up in the future. Economic activation of
the monitoring creates terms for making and acceptance
of rational administrative decisions in relation to forming
of possible variants of operating under maintenance of
stability development for enterprise.
Key words: мethods of analysis and prognostication,
prognostication’s searching, regularatory prognostication,
monitoring, service business.
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Україна чекає суттєвих
змін в економіці. Забезпечити це можливо на умовах
розробки систем, які відрізняються стійкістю факторів,
що збалансовують і суспільні відносини, і господарські
відтворювальні процеси.
Економічна стійкість визначається як здатність
виробничо-господарської системи повертатися в положення стабільності після виникаючих змін в умовах
здійснення підприємницької діяльності. Для того, щоб
детально представити зміст цієї категорії, необхідно класифікувати види і фактори економічної стійкості.
Аналіз досліджень. З урахуванням наявної практики ринкових взаємин в Україні й закордонному
досвіді, уважаємо за можливе виділити наступні класифікаційні ознаки [1, 4, 5, 6]: економічна стійкість
стосовно складових виробничо-економічного потенціалу підприємства; економічна стійкість стосовно
етапів життєвого циклу; економічна стійкість стосовно різних видів ринків.
Дослідження показують, що будь-яке підприємство має життєвий цикл своєї діяльності [2, 4, 6], і
може бути підрозділений умовно на кілька етапів: етап
створення й поступового завоювання ринку, етап стабільного одержання доходу від основної діяльності та
послуг, що надаються; диверсифікованість виробництва; поступове припинення діяльності підприємства на
певному ринку чи повна його ліквідація.
Врахування цих етапів обумовлює виділення такої
класифікаційної ознаки як стійкість стосовно життєвого циклу підприємства, оскільки на кожному етапі повинна вироблятися своя, визначена тактика поведінки
підприємця на ринку. При цьому на цих етапах у підприємства є різні можливості забезпечувати економічну
стійкість. Стійкість, намічувана на момент створення
підприємства, являє собою основи механізму забезпечення засновниками майбутньої ефективної роботи
підприємства на етапі реєстрації підприємницької діяльності і пов’язана з можливостями організаційно-правової форми підприємства з позицій вирішення статутних
задач і залучення додаткового капіталу. Стійкість, придбана в процесі функціонування, являє собою вироблення тактики поведінки підприємства на ринку, що
підтверджується попереднім досвідом, поточною економічною ситуацією та створює об’єктивні передумови подальшого розвитку підприємства.

Мета статті — визначити види економічної
стійкості підприємства з погляду системи показників
залежно від факторів впливу.
Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що, на
основі проведених маркетингових досліджень, мі з’ясували, що підприємства постійно здійснюють комерціалізацію своєї діяльності, використовують можливості
витягу прибутків, що отримуються не лише на традиційних ринках продукції, робіт і послуг, але й на ринку цінних
паперів, інвестицій, засобів виробництва. Це, поряд з
постійним розвитком інфраструктури ринкового середовища, зумовило доцільність виділення такої класифікаційної ознаки як стійкість положення підприємства на
різних ринках, що дозволить підійти до вироблення обґрунтованої політики у відношенні постачальників, інвесторів, власників цінних паперів підприємства.
Запропонований склад ознак не є вичерпаним,
але на цьому етапі дослідження він може бути використаний для вироблення принципових основ механізму забезпечення економічної стійкості.
Відповідно до таких ознак, у кожній класифікаційній групі можна виділити кілька видів економічної стійкості.
За ознаками, стійкість стосовно складових виробничо-економічного потенціалу підприємства виділяють
[4, 6, 7]: стійкість ціни в частині покриття витрат виробництва; виробничу стійкість у частині використання
матеріально-технічних і трудових ресурсів (типу „потужність”); фінансову стійкість у частині одержання й
використання грошових активів підприємства.
За ознаками, стійкість стосовно етапів життєвого циклу підприємства виділяються: стійкість, намічувана на момент створення підприємства; стійкість,
придбана в процесі функціонування підприємства.
За ознаками, стійкість стосовно різних видів ринків
виділяють: стійкість на ринку продукції, робіт і послуг;
стійкість на ринку засобів виробництва; стійкість на фондовому ринку; стійкість на ринку коштів.
Для того, щоб конкретизувати зміст різних видів
економічної стійкості, потрібно визначити, які фактори на них впливають і визначити показники оцінки цих
факторів. Систему показників економічної стійкості у
залежності від факторів впливу можна представити у
вигляді таблиць відповідностей (табл. 1, 2, 3).
Запропоновані види, фактори й показники їх ви-
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міру дозволяють більш детально представити зміст
економічної стійкості підприємства.
У сучасних умовах розвитку економіки України
виробничі підприємства є елементами стійкості економічної системи в цілому, забезпечуючи за рахунок
реалізації стабілізуючої функції безкризисний поступальний соціально-економічний розвиток країни.
Щоб розвиватися в умовах ринку, підприємства
повинні поліпшувати свій економічний стан, тобто
підвищувати економічну стійкість. Для цього необхідно ефективно вести виробничо-господарську
діяльність, оптимізувати співвідношення витрат і результатів діяльності, бути платоспроможними, оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища.
Забезпечення стабільного функціонування й розвитку підприємства вимагає створення науково обґрунтованої системи показників оцінки й аналізу його економічної
стійкості, у тому числі й узагальнюючого показника.
Узагальнюючий показник економічної стійкості
підприємства повинен характеризувати (якісно й
кількісно оцінити) ступінь відповідності фактичного
задоволення економічних інтересів суб’єктів створення
й функціонування підприємства плановому (нормативному) рівню.
Інтереси суб’єктів створення й функціонування
підприємства узагальнено відбиваються в його прибуткові, тому математично цей показник можна виразити як відношення фактичного рівня прибутковості
підприємства до його планового (нормативного) рівня:

УЭ =

Дф
Д П(Н)

ч

n

m

i =1

i =1

j=1

Д М = å MPOTi + å H фрi + å R інф А j

(1)

(2)

ч

де Уэ — узагальнюючий показник економічної
стійкості підприємства;
Дф; Дп(н) — прибутковість підприємства (фактичний, планований і нормативний рівні).
Прибутковість підприємства — це прибуток у розрахунку на одного середньоспискового працівника за
одиницю часу.
З огляду на те, що стійкість — категорія відносна,
економічна стійкість підприємства може бути визначена
в порівнянні з будь-якими вітчизняними й зарубіжними
аналогами. При цьому зіставляють значення показників
прибутковості такого підприємства та його аналог.
Використання в якості бази для розрахунку економічної стійкості показника прибутковості пояснюється тим, що вона досить об’єктивно й повно характеризує якість (ефективність) виробництва та якість споживання (рівень добробуту працівників підприємства,
потенціал розвитку виробництва, соціально-економічні
можливості суспільства), і відображує економічні наслідки, які викликані маркетинговою, виробничо-господарською й фінансовою діяльністю підприємства та
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соціально-політичними й іншими діями державних
органів (законодавчої й виконавчої влади). Цей показник досить чутливо реагує на зміни всіх зовнішніх і
внутрішніх факторів (НТП, політичні й економічні
зміни, що відбуваються в суспільстві, постачальники,
споживачі, конкуренти, внутрішнє середовище).
Важливою ланкою процесу управління економічною стійкістю підприємства є визначення мінімального, фактично досягнутого й нормативного (максимально можливого) рівнів економічної стійкості та
розробка стратегії її росту на перспективу.
Мінімальному рівню економічної стійкості відповідає беззбиткове функціонування підприємства, коли
всі поточні виробничо-господарські витрати окупаються і здійснюється просте відтворення основних фондів.
За стабільної економіки підприємство може функціонувати стійко під час забезпечення зарплати працівників на рівні середньої по регіону (але не нижче прожиткового мінімуму) й прибутку, достатнього для виплати податків, що фінансуються з валового прибутку
до розрахунку його оподатковуваної бази.
В умовах інфляційної економіки зазначене твердження неправомірне. За таких обставин для стійкого
функціонування підприємству потрібні додаткові
фінансові кошти, тобто додатковий прибуток.
Мінімальний розмір прибутку, необхідний для забезпечення стійкого функціонування підприємства, визначається за формулою:

де:

å МРОТ
i =1

i

— фонд оплати праці, розрахова-

ний за мінімальним розміром оплати праці працівників
(з урахуванням їх кваліфікації), на нормативний штат
персоналу;
ч — нормативна чисельність працівників;
НФPi — податковий платіж по i-му виду об’єкта
оподаткування, гривень;
і, n — вид податку (збору), що підпадає під оподатковувану категорію, і їх кількість;
Aj — сума амортизаційного відрахування по j —
му виду основних фондів, гривень;
Rінф — індекс приросту ціни на обраний вид основних фондів пов’язаний з інфляцією;
J, m — вид основних фондів і їх кількість.
Якщо підприємство має прибуток не нижче розрахованого за формулою (2), то забезпечується його
стійке функціонування в розрахунковому періоді. Якщо
ж розмір прибутку падає нижче, необхідно приймати
заходів для підвищення ефективності виробництва.
Максимальний економічний результат діяльності
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Рис. 1. Узагальнюючий показник економічної стійкості

підприємства відповідає розміру нормативного прибутку, розрахованого на стадії висновку господарських
договорів і визначення договірної ціни на продукцію,
що випускається. Розмір нормативного прибутку прирівнюється до нормативної умовно чистої продукції.
Для комплексного аналізу процесу досягнення
необхідного рівня економічної стійкості підприємства
економічну характеристику узагальнюючого показника
пропонується доповнити системою приватних показників, які призначені для об’єктивного відображення
складових ринкової, виробничої, фінансової та суспільно-політичної стійкості (рис 1).
Використання запропонованої системи показ-

ників сприяє підвищенню економічної ефективності
виробництва й забезпеченню економічної стійкості
підприємства.
Висновки. Реалізація стратегії стійкого функціонування й розвитку підприємства вимагає, насамперед розробки науково обґрунтованої методики оцінки рівня його економічної стійкості, визначення системи показників за допомогою яких можна проводити факторний аналіз стійкості, а також управляти процесом її підвищення. Різномаїття та недостатня обґрунтованість запропонованих показників ускладнюють
оцінку, облік і аналіз, перешкоджають формуванню
ефективної системи управління її підвищенням.
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Кроленко М. С. Система показників економічної стійкості промислового підприємства
У статті наведена класифікація видів і факторів
економічної стійкості, визначена система показників
економічної стійкості у залежності від факторів впли-
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ву, розглянуто структуру узагальнюючого показника
економічної стійкості підприємства.
Ключові слова: економічна стійкість, промислове підприємство, система показників економічної
стійкості, фактори впливу.
Кроленко М. С. Система показателей экономической устойчивости промышленного предприятия
В статье приведена классификация видов и факторов экономической устойчивости, определена система показателей экономической устойчивости в зависимости от факторов влияния, рассмотрена структура обобщающего показателя экономической устойчивости предприятия.
Ключевые слова: экономическая устойчивость,
промышленные предприятие, система показателей
экономической устойчивости, факторы влияния.
Krolenko M. S. System of indexes of economic
stability of industrial enterprise
Classification of kinds and factors of economic
stability is resulted in the article, the system of indexes
of economic stability is certain depending on the factors
of influence, the structure of summarizing index of
economic stability of enterprise is considered.
Key words: economic firmness, industrial enterprise,
system of indexes of economic firmness, factors of
influence.
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ДІАЛЕКТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК СЕРВІСОЛОГІЇ ТА СЕРВІС-МЕНЕДЖМЕНТУ
Постановка проблеми. За останні два десятиліття сфера послуг набула гіперактивних темпів розвитку, і проблеми сервісу почали активно розроблятися з позиції різних економічних, соціологічних, культурологічних і загально-філософських підходів. Соціально-економічна значимість сервісу виявляється
нині в зростанні зайнятості населення у сфері обслуговування, зростанні обсягів та розширенні диференціації пропонованих послуг, у стрімкому збільшенні
споживання послуг, глобалізації власне сфери обслуговування та у зростаючому попиті на підготовку та
перепідготовку спеціалістів для такої сфери. Такий
стрімкий розвиток сервісу визвав науковий інтерес і
спричинив появу нової галузі знання — сервісології
— науки про сутність, принципи й методи обслуговування, що враховують індивідуальність потреб людини як цілісної особистості.
Зауважимо, що й досі ведуться дискусії щодо
віднесення сервісології до теоретичних чи науковопрактичних наук, однак, безсумнівним є те, що сервіс
— один із найважливіших і найдавніших аспектів
людської активності, що набув в ході історичного розвитку значення окремої самостійної, динамічно зростаючої сфери соціуму, що вимагає теоретичного обґрунтування [1].
Специфіка сервісу полягає в тому, що обслуговуюча діяльність присутня, так чи інакше, у структурі
всіх інших соціальних сфер (економіці, освіті, культурі і т.д.). У той же час є самостійним феноменом,
що формується, функціонує і розвивається за своїми
внутрішніми, лише йому властивими закономірностями, використовує методи та інструменти, запозичені
з інших наук, але вони не можуть ефективно і повною
мірою використовуватися, тому що потребують удосконалення, зважаючи на специфічні особливості сервісної діяльності. Отже, формування і розробка парадигми нової науки про сервіс, яка б комплексно та
системно вивчала всі його аспекти є актуальною потребою сьогодення.
Аналіз останніх досліджень. Протягом тривалого часу сервісна діяльність в Україні існувала переважно як побутове обслуговування населення і була
монополізована державою, а наукові дослідження в
цій сфері були неактуальні у зв’язку з малозначимою
роллю сфери нематеріального виробництва в економічній системі країни. Але в процесі становлення і

розвитку сфера послуг набула досвіду, запозичуючи
знання із суміжних наук. У результаті поступово сформувався масив наукового знання, що потребує певних узагальнень, систематизації та структуризації.
Зважаючи на те, що сервісологія є новим науковим напрямом і донедавна не виокремлювалася як
цілісна, самостійна наука, сучасних наукових розробок у цій галузі незначна кількість. Проаналізувавши
існуючі публікації, зазначаємо, що на сьогодні сервісологія, як наука, знаходиться на початковій стадії розробленості, потребує комплексних наукових досліджень, що розкривали б теоретичні та практичні аспекти
нової науки. Серед авторів, які досліджували зазначену проблематику, можна виокремити: Т. Ананьєву,
В. Багдасаряна, В. Велединського, Н. Конопльову,
Л. Малюка, А. Садохіна, [1-5]. Більшість авторів основну увагу приділяють дослідженню саме потреб людини, їх класифікації та пошуку ефективних шляхів їх задоволення, апелюючи до сфери послуг як такої, що пронизує всю ієрархію потреб людини і сприяє повноцінному їхньому задоволенню.
З розвитком людства змінюються і потреби людини, які, в свою чергу, висувають нові вимоги до
якості життя. Задоволення цих вимог сьогодні і є завданням сфери сервісу, яка все більшою мірою зосереджується не на матеріальному боці життя, а на соціальних і духовних потребах людини. Таким чином,
жодне сервісне підприємство, у системі менеджменту якого не приділено відповідної уваги сервісології,
не може сподіватися на стійкий тривалий успіх.
Що стосується наукових досліджень управлінського аспекту сервісної діяльності, то хоча стрімкий
розвиток сфери послуг привернув до себе увагу не
лише підприємців, а й науковий світ, та рівень наукової розробленості концепції сервіс-менеджменту є недостатнім. Так, серед незначної кількості опублікованих на сьогодні досліджень, що розкривають теоретико-методологічні основи сервісного менеджменту,
як основні можна виділити праці: вітчизняного науковця — О. Решетняк [6], серед зарубіжних авторів —
А. Саака і Ю. Пшеничних, Б. Чернишова, К. Альбрехта, Р. Нoрмена [7-10].
Зауважимо, що діалектичні зв’язки сервісології
та сервісного менеджменту в зазначених роботах не
розглядалися.
Все вище зазначене, доводить актуальність об-
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раної теми і необхідність розширення концептуальної
бази сервісології, зокрема в контексті діалектичного
зв’язку з сервіс-менеджментом.
Метою статті є розширення концептуальних засад та вивчення діалектичного зв’язку сервісології та
сервісного менеджменту.
Виклад основного матеріалу. У зв’язку із
трансформацією суспільства, за останні кілька десятиліть змінилася організація соціально-культурної системи сервісу та її взаємозв’язки з потребами людини. Ключовою діяльністю сучасної людини стає споживання, зумовлене безперервним процесом виникнення потреб, що впливають на спосіб їх задоволення. Тому теорія та практика сервісу, зокрема менеджменту сервісної діяльності, все частіше стає предметом наукового дослідження.
На думку багатьох вітчизняних і закордонних дослідників, останнім часом поряд із постіндустріальним
та інформаційним активно формується так зване „сервісне суспільство”, що базується на комплексі колективних уявлень і знань, що відносяться до розкриття
закономірностей відносин у сфері послуг. З’являється
нагальна потреба у виділенні теоретичної галузі знань,
яка б мала можливість описати й осмислити взаємини
людей у сфері послуг, її значущість для людини й суспільства, розуміння й оцінення людиною своїх можливостей з використання цих зв’язків для задоволення
своїх і соціальних потреб за допомогою сервісу.
Якщо в давньому світі аж до середини XIX ст.
сервісні взаємини були повністю підпорядковані технологічній і технічній складовій, то наразі сервіс являє
собою багаторівневу систему компонентів соціального обслуговування. Такий стан безпосередньо пов’язаний з масовим розвитком послуг і обслуговування.
Нині сервіс зазнає стрімкого розвитку і є найприбутковішою галуззю у світі. Характерною рисою сервісу
є те, що сервісна діяльність здатна надбудовуватися
над іншою діяльністю, як над своїм фундаментом. Основна діяльність (виробництво), неначе задає умови
появи, існування й ускладнення сервісної діяльності,
що надбудовується. Ця особливість сервісної діяльності формує величезний потенціал для розвитку сервісу та виходу його на лідерські позиції серед усіх
культурних видів діяльності, що й дає підстави говорити про розвиток „сервісної цивілізації” в сучасному світі [1].
Інтерес до теоретичної розробки проблематики
послуг у її різних аспектах особливо підсилився починаючи з 1980-х рр. Зростання уваги вчених і практиків до сфери послуг, зумовлене посиленням її ролі
в суспільному житті й економіці, призвело до розвитку нової сфери наукового знання — сервісології та
формування її методологічної основи. Як повноцінна
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наука сервісологія почала формуватися в 2006 р. Виникнувши на стику філософії, соціології, психології,
економіки та маркетингу, та поступово увібравши в
себе колосальну кількість методів не тільки з цих, а й
багатьох інших галузей наукового знання сервісологія набула синергетичного характеру.
Перебуваючи в стадії формування та структурування, ця наука має багато протиріч і розбіжностей у
визначенні основних понять. Тому актуальним є розгляд категоріального апарату сервісології.
Л. Малюк визначає сервісологію як самостійну
науку про потреби людини, принципи і методи їх задоволення, яка органічно формується та активно розвивається [1]. Н. Конопльова дає наступне визначення:
сервісологія — це наука про природу, принципи та
методи індивідуального обслуговування населення,
що враховує індивідуальність людини як цілісної особистості, її потреби, інтереси та ціннісні орієнтації [4].
М. Бугаєв, у свою чергу, розглядає сервісологію як
напрямок маркетингу, науку, що вивчає поведінку
споживачів, підходи до особистості в процесі надання
їй тих або інших послуг із урахуванням її індивідуального стилю життя, потреб, запитів, цінностей, а також
теоретичні і практичні методи індивідуального обслуговування [11]. У працях В. Велединського можна
зустріти визначення: сервісологія — це сфера знань,
що вивчає сервіс як цілісний феномен, вид соціальної
реальності, досліджує людину і її потреби, а також
культурні процеси задоволення цих потреб [3].
Більшість науковців визнають, що основною дисципліною, на базі якої сформувалася сервісологія, є
все ж таки маркетинг. Маркетингова концепція споживання є основою сервісології як модель побудови
відносин між споживачами і виробниками. Таким
чином, сервісологія вивчає споживання, розглядаючи його як процес задоволення індивідуальних потреб
особистості, що є ключовим концептуальним тезисом
розуміння основних положень сервісології. А так як
сервісна діяльність наразі наскрізь пронизує сферу споживання, саме вона впливає на якість задоволення
індивідуальних потреб особистості.
Отже, об’єктом сервісології є людина та її потреби, а предметом — сервісна діяльність (обслуговування), як спосіб виявлення і формування комплексу
фізіологічних, соціальних і духовних потреб та процес їх задоволення.
Таким чином, основними категоріями сервісології виступають потреби, послуги і сервісна діяльність.
Необхідно визнати, що трактування базових понять досі
залишається варіативним, що пов’язано зі всебічністю
феномену сервісу та з міждисциплінарним характером сервісології.
Сервісна діяльність — вид підприємницької діяль-
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Рис. 1. Модель сервіс-менеджменту

ності з надання послуг, здійснюється виробником або
посередником і дозволяє споживачу максимізувати задоволення потреби, що виникла. Послуга — продукт
сервісної діяльності, корисна дія або процес впливу на
людину, її майно або навколишні умови, з метою задоволення її потреб. Потреба — те, що вимагає задоволення, стан залежності людини від зовнішнього середовища, є основою мотивації поведінки людини.
Як видно, визначальною категорією для сервісології є саме потреба, а методологічними основами
цієї науки є вивчення комплексу базових потреб, принципів їх класифікації, розгляд історичного розвитку
теорії потреб і аналіз сучасної парадигми „потреба —
мотивація — діяльність”. Проблема виокремлення найпродуктивнішого методу дослідження потреб ще не
одержала адекватного методичного вирішення в сервісології, хоча вона широко використовує методи дослідження, розроблені в інших галузях і сферах наукового знання, завдяки яким вдається приблизно розрахувати баланс потреб, характерних для певного індивіда, соціальної групи або суспільства [1].
Отже, з’ясувавши сутність сервісології, спробуємо визначити її місце та значення в системі менеджменту сервісного підприємства, та виявити діалектичний зв’язок між цими науками.
Менеджмент є одним із найважливіших факторів
функціонування та розвитку підприємства в умовах
ринкової економіки. Головним у менеджменті завжди
був пошук шляхів і методів забезпечення ефективності
діяльності підприємства і зростання його прибутковості.
Цей процес повинен постійно удосконалюватися відповідно потребам часу. Розвиток сервіс-менеджменту
нараховує майже 40 років. Але й до сих пір це поняття
не має єдиного визначення. Так, наприклад, К. Альб-

рехт дає наступне визначення: сервісний менеджмент
— це тотальний організаційний підхід, що робить якість
послуги, головною рушійною силою бізнес-діяльності
сервісного підприємства [9]. А на думку Б. Чернишова, сервісний менеджмент являє собою філософію
управління, відповідно до якої система менеджменту
повинна бути принципово орієнтованою, по-перше, на
максимально можливе задоволення специфічних потреб конкретного клієнта шляхом надання йому сервісного продукту (самостійної послуги або системи,
що поєднує матеріальний продукт і супутні послуги),
що володіє певним ефектом корисності, тобто якістю,
оцінюваною споживачем; по-друге, на створення в
організації можливостей та умов для виробництва
відповідного продукту (забезпечення персоналом,
матеріальними ресурсами, технологією); по-третє, на
погоджування цілей та інтересів (користі) всіх залучених у процес надання послуги сторін (організації,
клієнтів, інших груп інтересів) [8].
Із усих цих визначень можна зробити висновок,
що головний фактор успіху сервісного підприємства
— здатність задовольняти потреби клієнта. Якщо
підприємство хоче бути успішним, воно має бути
клієнтозорієнтованим. Саме тому, його стратегічна
орієнтація повинна бути спрямована на споживача. Це
означає, що останній перебуває в центрі уваги підприємства, яке повинно прагнути якнайкраще зрозуміти
тенденцію розвитку системи клієнтських потреб. З
іншого боку, підприємство певною мірою може впливати на поведінку споживача та споживчий ринок.
Отже, модель сервіс-менеджменту клієнтозорієнтованого підприємства, можна відобразити наступним
чином (рис. 1).
Модель сервіс-менеджменту поєднує головні
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підсистеми — місію підприємства, концепцію послуги, сервіс-комунікації та безпосередньо систему надання послуг, у центрі моделі стоїть клієнт і його потреби, що й визначає сутність клієнтоорієнтованості
сервіс-менеджменту.
Місія в такому випадку розглядається як інформаційний інструмент, за допомогою якого керівництво
будує взаємостосунки з оточуючим середовищем, зокрема споживачами і постачальниками ресурсів та власними працівниками. Адекватна філософія і політика
підприємства посилюють значення місії та впливають
на позитивне сприйняття підприємства споживачами та
довгострокову ефективність його функціонування.
Концепція обслуговування охоплює процеси розробки власне послуги, визначення цільової спрямованості, формування її конкурентних переваг та просування на ринку.
Сервіс-комунікації відображають безпосередній
зв’язок сервісного підприємства в особі сервісного
службовця і споживача — клієнта. Працівники сервісного підприємства є важливим елементом системи сервіс-менеджменту. Сервісний службовець є
„обличчям фірми”, його слова і дії сприймаються як
реалізація політики підприємства. Окрім цього, передбачається, що він повинен діяти від імені та в інтересах клієнта, тому що в процесі реалізації послуги
споживач довірив себе або своє майно під його відповідальність. Власне сервісний службовець формує
перше позитивне враження про підприємство, безпосередньо впливає на рівень задоволеності сервісом і бажання клієнта повторно звертатися до послуг
саме цього підприємства.
Система надання послуг складається з обладнання, засобів обслуговування, внутрішньоорганізаційних правил і стандартів обслуговування. Система надання на сервісних підприємствах повинна
розроблятися з урахуванням новітніх досягнень у
цій сфері, а також бути орієнтована на зручність
клієнта і сервісного службовця. Важливу роль в
системі надання послуг займає фізичне оточення,
що містить у собі всі відчутні аспекти споживчого
пізнання послуги або сервісного підприємства —
це обстановка обслуговування.
Так як задоволення потреб клієнта є метою процесу надання послуг, а споживач є найважливішим
елементом у системі сервісу, головним завданням
сервіс-менеджменту є організація процесу обслуговування таким чином, щоб існувала можливість
найефективнішого способу задовольнити потреби
клієнта.
Сервіс-менеджмент — це система яка відповідає за налагодження безперервного і ефективного
функціонування сервісного підприємства. Саме ця
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система забезпечує єдність усіх підсистем підприємства, і якщо за кожну з підсистем відповідає окремий напрямок менеджменту: за розробку послуги та
її просування на ринку — маркетинг, професіоналізм
службовців — кадровий менеджмент, фізичне оточення — офіс-менеджмент, систему надання послуг
— операційний менеджмент і т.д., то за споживачів,
вивчення, формування та задоволення їх потреб відповідає сервісологія. І відповідно до розглянутої раніше моделі сервіс-менеджменту, сервісологія займає
центральне місце в системі управління сервісним
підприємством.
Отже, сервісологія є центральним елементом
сервіс-менеджменту — це вид управлінської діяльності
підприємства спрямований на вивчення та формування потреб, виявлення способів та методів їх задоволення за допомогою сервісної діяльності.
Висновок. Постіндустріальна фаза розвитку
суспільства поставила проблеми сервісу в центр громадського життя. Сервісна діяльність наразі присутня у кожному з видів людської активності. Стало очевидним, що сервісна сфера вимагає специфічного
наукового підходу до вивчення її феноменів. Ця обставина спричинила виникнення особливої науки про
сервіс, цільова установка якої полягає у визначенні
потреб людини і виробленні способів їх задоволення. Розвиток сервісології як науки дозволяє створити систему превентивного сервісного реагування на
зростаючі потреби людини.
Розвиток сервісу крокує напрямком індивідуальної (клієнтної) орієнтованості, і потреби людини стають ключовим фактором розвитку сервісної
діяльності. Маніпуляція клієнтом — це вчорашній
день. Новий клієнтозорієнтований підхід потребує
спроможності розуміти проблеми, що криються за
потребою у продукті чи послузі. Основне завдання сервісних підприємств — зрозуміти бажання
(потреби) клієнта і переконати, що вони спроможні
сприяти їхньому задоволенню. Сервісологія є основою клієнтозорієнтованого підходу, а отже є необхідністю сьогодення і запорукою успіху сервісного підприємства.
Отже, можна стверджувати, що сервісологія, що
вивчає потреби і шукає оптимальні шляхи їх задоволення сферою обслуговування, повинна бути частиною системи сервіс-менеджменту, тісно пов’язаною
з її основними функціями, особливо плануванням і
організацією сервісної діяльності. Використання методологічної бази сервісології дасть можливість науково обґрунтувати розробку планів і підвищити
вірогідність їх реалізації, а також, тим самим, підвищити продуктивність сервісної діяльності. Окрім того,
незважаючи на новизну такого наукового напряму, у

191

О. Б. Моргулець
найближчому майбутньому кожен керівник у сфері сервісу повинен буде знати основи сервісології для того,
щоб забезпечити ефективність роботи підприємства та
його розвиток у довгостроковій перспективі.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК
ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Актуальність теми. У проекті енергетичної
стратегії України до 2030 р. визначається, що енергозбереження має суттєвий вплив на енергетичну безпеку держави, оскільки неефективне внутрішнє споживання паливно-енергетичних ресурсів вимагає великих обсягів (майже 50 %) їх імпорту, що призводить до значної залежності від країн-експортерів. Разом із тим потенціал енергозбереження в Україні становить понад 45 % обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів. Його реалізація дозволить зменшити проблеми зовнішньої енергетичної залежності.
Впровадження когенераційних технологій з використанням природного газу малих газових, газоконденсатних та нафтогазових родовищ, шахтного газу метану, генераторного газу, біогазу та інших альтернативних видів палива є одним із перспективних напрямків
подолання дефіциту енергоносіїв в Україні та забезпечення надійного енергопостачання споживачів, а також
економії паливно-енергетичних ресурсів. Когенераційні
технології є не лише економічно обґрунтованими, але
й екологічно значимими для України.
Виклад основного матеріалу. Для аналізу місця
когенераційних систем у забезпеченні енергетичної безпеки держави необхідно дослідити можливі напрями
їх використання в економіці України, а також ефективність застосування цих установок у порівнянні з
зарубіжними аналогами.
Принцип когенерації полягає у подвійному використанні енергії згоряння:
1) як джерела струму;
2) як джерела тепла.
Серед вітчизняних машинобудівних підприємств
когенераційні установки є продукцією АТВТ „Первомайськдизельмаш” та ВАТ „Південьтрансенерго”.
Для дослідження ефективності застосування
когенераційних установок використаємо відомості
про когенераційні установки АТВТ „Первомайськдизельмаш” електричною потужністю 500, 630,
800 кВт та тепловою потужністю відповідно 0,62;
0,77 і 0,9 Гкал/годину, оскільки вони наразі мають
значні обсяги застосування в галузях господарської діяльності України.
Когенераційні установки мають перспективи застосування у наступних сферах економіки України:
— основним напрямом застосування когенераЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

ційних установок є їх використання для комунальних
цілей на підприємствах із теплопостачання, оскільки
вони здатні поєднати виробництво тепла із виробництвом енергії, що, по-перше, забезпечить стабільне постачання гарячої води (ця проблема є надзвичайно актуальною в малих містах та селищах), а також електроенергії, по-друге, дасть змогу знизити собівартість
тепла за рахунок високого КПД когенераційної установки; по-третє, за рахунок зменшення ціни та надання більш якісних послуг, а також зниження шкідливих викидів дозволить покращити показник якості
життя населення.
На сьогодні в Україні працює близько 200 когенераційних систем на котельних установках, які підлягають модернізації згідно Державної, галузевої та регіональних програм підвищення енергоефективності на
2010-2014 рр. Упровадження за останні 5 років більш
ніж 30 когенераційних установок у містах Хмельницький, Вінниця, Тернопіль, Донецьк, Івано-Франківськ
та інших, які працюють на природному газу, дозволило покращити економічний стан цих підприємств та
створити умови для утримання різкого зростання тарифів на послуги тепло-, та гарячого водопостачання
для населення;
— у нафтогазовій галузі — до 50 когенераційних установок, що використовують в якості моторного палива побіжного нафтового газу (актуально практично на всіх родовищах Львівської, Івано-Франківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської областях).
Завдяки високим техніко-економічним показникам є
ефективними в експлуатації під час роботи на побіжному нафтовому газі газодизель–генератори: на Потанайському нафтогазовому родовищі в Ханти-Мансійському національному окрузі, Росія; на морських
нафтовидобувних платформах родовища „Білий тигр”
у В’єтнамі;
— у вугільній промисловості — до 100 когенераційних установок, де одною із небезпек є шахтний
газ метан, що можна використовувати для роботи генераторів. За відомостями геологорозвідувальних робіт
запаси шахтного метану у вугільних родовищах у Донецького та Львівсько-Волинського басейнів становлять понад 13,0 трлн. м3. Під час підземного видобутку 1т вугілля виділяється до 22 м3 метану (див. табл. 1).
Упровадження когенераційних установок сприятиме
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Таблиця 1
Перспективи використання природного газу на вугільних шахтах України

Вивільнення метану

Кількість
вугільних шахт,
придатних до
упровадження
КГУ

системами підземної

Необхідна кількість

Електричн ий

Зменшення викидів

дегазації

когенераційних

потенціал

СО2 за рахунок

(приведеного до

установок для

газу, млн.

утилізації газу,

Q=7600 ккалл/м 3),

утилізації газу, шт.

кВт/рік

млн.т./рік.

3

млн.м /рік

29

183,4

100

551

2,41
Таблиця 2

Перспективи використання когенераційних установок на полігонах ТВП

Кількість
придатних до
використання
полігонів ТПВ, од.

90

Можливі обсяги
видобування
біогазу, млн. м3 /рік
(при Q – 19,8
3

МДж/м )

Необхідна
кількість

Електричний

Зменшення

когенераційних

потенціал

викидів СО2 за

установок для

біогазу,

рахунок утилізації

утилізації газу,

млн. кВт/рік

біогазу, млн.т./рік.

745

3,26

шт.

400

150

виконанню завдань Закону України „Про газ (метан)
вугільних родовищ” від 21.05.2009 р. №1392-VI та
Концепції реалізації положень Кіотського протоколу на
шахтах України.
— на підприємствах з переробки твердих побутових відходів (ТПВ) під час використання звалищного газу – до 150 когенераційних установок. За відомостями Інституту технічної теплофізики НАН України та НТЦ “Біомаса” (м. Київ) одним із основних джерел біогазу є продукти розкладання твердих побутових відходів (ТПВ). За проведеними дослідами встановлено, що міста України генерують понад 40 млн.
м3 ТПВ на рік, що розміщуються на 655 звалищах.
При цьому, у результаті природних процесів відбувається виділення понад 100 м3 газу на 1 тону ТПВ. На
майбутнє до промислового використання придатні 90
великих полігонів ТПВ, де і можливе застосування
когенераційних установок наведене в таблиці №2.
— на підприємствах хімічної, металургійної та
інших галузей промисловості, де попутними складовими продуктів основного виробництва є горючі газові суміші — відходи виробництва, а також на
підприємствах із безперервним циклом виробництва,
де необхідно забезпечити резервування в подачі елек-

тричної енергії, та для інших цілей – до 200 когенераційних установок;
— на підприємствах різних галузей господарювання при використанні альтернативних видів палива
(генераторний газ, біогаз, синтез газ та інших), які можливо отримати у результаті переробки місцевої енергосировини — до 200 шт. когенераційних установок.
Виходячи із наведених відомостей вітчизняний ринок когенераційних установок на цей час складає біля
250 шт., а враховуючи економічні можливості
підприємств, упровадження в експлуатацію когенераційних установок можливе до 30 шт. на рік.
Ринок когенераційних установок на базі поршневих двигун-генераторів в Україні представлений
імпортерами: Jenbacher (Австрія), Deutz (Німеччина),
Caterpillar (США), Wilson (Англія), які за допомогою
„маркетингових інтервенцій”, а саме: запровадженням
особливих тендерних процедур із залученням коштів
Світового банку реконструкції та розвитку згідно цільових програм, проведенням окремих урядових рішень
по скасуванню ввізного ПДВ та мита і т. і., поступово
просувають свою продукцію до України. Разом із тим
когенераційні установки виробництва АТВТ „Первомайськдизельмаш” за основними техніко-економічни-
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Таблиця 3
Порівняльний аналіз світових та вітчизняних когенераційних установок

Виробник продукції
характеристики
Марка двигун-генератора
(двигуна)
Потужність електрична, кВт
Потужність теплова, кВт
Частота обертів к/в, об/хв.
Питомі витрати палива ,
нм3/кВт х год.
За гальний коефіцієнт
корисної дії установки, %
КПД електричний , %
КПД тепловий, %
Ступінь автоматизації
Ресурс до капремон ту, год.
За гальний ресурс, год.
Питома ціна , у залежності
від варіанту виконання
замовлення (без модульн.
блоку), $/кВт
Питомі річні експл. витрати,
$/кВт

Jenbacher
(Янбахер)

АТВТ "Первомайськдизельмаш"

C aterpillar
(Катерпілер)

ДвГА-500
(6ГЧН25/34)
500
720
600
0.266

J312GS
(12ГЧН13,2/17)
526
642
1500
0.255

519
653
1500
0.262

91,7

87,4

86

80,5

37,6
54,1
1-2
80 000
200000
~550

39,4
48
2-3
60 000
120000
~700-1050

38,1
47,9
2-3
60 000
120000
~750

35
45,5
1-2
60 000
120000
~700

~500

~1000

~800

~500

ми показникам не поступаються закордонним аналогам, а за ціновими пропозиціями є кращими. Порівняльний аналіз представлений у таблиці №3.
Здійснений аналіз свідчить, що вітчизняні когенераційні установки за показникам надійності, загального
моторесурсу, коефіцієнту корисної дії та ціновим є найкращими, за економічним показникам — не поступаються закордонним аналогам. Залучення вітчизняних
підприємств до Державної програми із створення нових
зразків когенераційної продукції, які в якості палива будуть використовувати альтернативні його види, дасть
можливість розширити географію експортних поставок.
У цілому застосування когенераційних установок вітчизняного виробництва дозволить:
— використовувати велику гаму альтернативних
видів палива із низькою теплоутворюючою спроможністю (малим змістом метану, від 25%) та низьким
ступенем детонації, і з високою теплоутворюючою
спроможністю, а також пальне з олив рослинного походження, які можливо отримати в результаті переробки
місцевої енергетичної сировини;
— економити біля 30% видів палива, які використовуються під час виробництва електричної та теплової енергії у порівнянні з традиційним їх роздільним
виробництвом;
— майже втричі знизити витрати на електроенерЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

CA T 500SP

Волжск.
дизель ім.
Маміних
ГДГ 90
(6ГЧН21/21)
500
650
1000
0.286

гію, питома вага яких, наприклад, лише в теплоенергетиці в середньому складає до 40% тарифу на послуги
теплого та гарячого водопостачання населенню;
— знизити втрати під час транспортування енергоносіїв у зв’язку з розташуванням джерела енергії
безпосередньо біля споживача;
— підвищити енергонезалежність вітчизняних
підприємств;
— знизити рівень викидів шкідливих речовин та
можливість отримати одиниці скорочень викидів парникових газів – до 3,3 тис. тон СО2Е на 1 МВт встановленої електричної потужності;
— уже через 2-3 роки, після закінчення терміну
окупності капіталовкладень по їх впровадженню в
експлуатацію, отримувати щорічний прибуток у розмірі
біля 1 млн. грн. в розрахунку на 0,5 МВт встановленої
електричної потужності, а у порівнянні із закордонними аналогами продукції та умовами в пропозиціях:
— на 20-30% нести менші затрати на впровадження когенераційних установок;
— нести значно нижчий рівень експлуатаційних
витрат, у тому числі і на сервісне обслуговування;
— отримати раціональну схему підключення когенераційних установок до існуючих електро- та теплопостачаючих систем із виконанням проектних робіт
від виробника та постачальника продукції;
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Таблиця 4
Розрахунок економічного ефекту від впровадження когенераційних установок
на базі двигун-генераторів ДвГА-500 (ціни вказані безПДВ)

№

Найменування показника

Умовне позначення

Од.
виміру

Значення

кВт
кВт
годин

1.Вихідні відомості
1 Потужність:
електрична
теплова
2 Кількість часів експлуатації на рік
3. Коефіцієнт використання потужності
4. Питомі витрати оливи

Ne
Nт
t
Км
qм

г/кВт г

500
720
6500
0,85
0,70

5.
6.
7.
8.

Кількість оливи в системі
Ціна оливи
Термін служби оливи до заміни
Витрати газового палива з
тепловіддачею Qн=8000 кКал/нм3

Gм
Цм
Тм
Gг

кг
грн/кг
годин
нм3 /год

500
12
1500
140

9.
10.
11.
12.

Ціна газового палива
Цг
грн/нм3
Ціна теплової енергії
Цт
грн/1 Гкал
Термін до капремонту
Rкр
годин
Вкр
Коефіціент витрат на капремонт від ціни
ДвГА-500
Ресурс до першої переборки
Rпер
годин
Коефіцієнт витрат першої переборки від
Впер
ціни ДвГА-500
Ціна ДвГА-500 без модуля
Ц
грн
Ціна електроенегргії
Цээ
грн/кВт*г
2.Розрахунок річних експлуатаційних витрат
Витрати на паливо
Зг=Gг*t*Цг*Км
грн
Витрати на оливу
Зм=Цм*t*(Ne*Kм*gm*0,001
грн
+Gм/Tм)
Витрати на капремонт
Зкр=Вкр*Ц*t/Rкр
грн
Витрати на переборку
Зпер=Впер*Ц*t/Rпер
грн
Витрати на зарплату
Ззарп=4*1500*12
грн
Загальні витрати, які відносяться до
Здвг=Зг+Зм+Зкр+Зпер+Ззар
грн
експлуатації ДвГА-500
п
3. Розрахунок річного економічного ефекту та терміну окупності

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23. Кількість електроенергії виробленої за
рік
24. Кількість теплової енергії виробленої за
рік
25. Загальна ціна електроенергії
26. Загальна ціна теплової енергії
27. Річний економічний ефект
28. Термін окупності ДвГА-500
29.
Собівартість 1 кВт*ч електроенергії

Сээ=Ne*t*Км
-6

кВт*год

Стэ=Nт*t*Км*10 *860

Гкал

Цэг=Сээ*Цээ
Цтг=Стэ*Цт
Эг=Цэг+Цтг-Здвг
Токуп=Ц/Эг
С=(Здвг-Цтг)/Сээ

грн
грн
грн
років
грн/кВт*г
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2,18
400
80000
0,3
10000
0,05
2235000
0,62
1686230,0
49205,0
54478,1
72637,5
72000,0
1934550,6

2762500,0
3421,1
1712750,0
1362432,0
1146631,4
1,9
0,205

Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

М. А. Юдін
— розраховувати на мінімальні терміни постачання обладнання на будівельний майданчик, виконання монтажних, пуско-, еколого-налагоджувальних
робіт „під ключ” та здачу в експлуатацію;
— отримувати гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування в стислі строки.
Економічні підрахунки ( таблиця №4) і фактичний досвід експлуатації довели, що, наприклад, тільки
для комунальних та промислових підприємств собівартість однієї кВт х години електричної енергії, виробленої когенераційною установкою з використанням
в якості палива природного газу по діючій на цей час
ціні, складає ~20 коп., при цьому строк окупності витрат на впровадження когенераційної установки не перевищує двох років. А враховуючи те, що ціна
альтернативного виду палива буде нижчою за ціну на
природний газ, то і економічний ефект буде вищий.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, встановлено, що використання когенераційних установок є перспективним як для забезпечення виробничих потреб, так і потреб населення.
Також використання когенераційних установок
дозволяє отримати ефект у трьох напрямах:
1) економічному (зниження собівартості електроенергії та тепла, підвищення ефективності використання паливних ресурсів, і, як наслідок, підвищення
енергонезалежності підприємств);
2) соціальному (покращення життя населення за
допомогою утримання росту тарифів, покращення
якості послуг та децентралізації опалення);
3) екологічному (зниження викидів шкідливих
речовин в атмосферу, переробка небезпечних відходів
виробництва).
Термін окупності у 1,9 років та висока тривалість
експлуатації до першого капітального ремонту робить
інвестиції у когенераційні установки привабливим для
промислових підприємств, які прагнуть підвищити
свою енергетичну незалежність.
Використання когенераційних установок може
бути застосовано і як елемент стратегії підвищення енергетичної безпеки країни,зважаючи на наступні аспекти:
1) низький термін окупності когенераційної установки;
2) високий коефіцієнт корисної дії палива, використаного для роботи когенераційної установки;
3) можливість роботи на екологічно чистому та
відносно недорогому паливі.
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Юдін М. А. Перспективи використання когенераційних установок для підтримання економічної безпеки держави
У статті розглянуто можливості використання
когенераційних установок з метою підтримання економічної безпеки держави та екологізації економіки.
Проведено аналіз техніко-економічних характеристик
когенераційної установки українського виробництва та
порівняння її з зарубіжними аналогами.
Ключові слова. Когенерація, когенераційні установка, економічна безпека, екологізація економіки.
Юдин М. А. Перспективы использования когенерационных установок для поддержания экономической безопасности государства
В статье рассмотрены возможности использования когенерационных установок с целью поддержания экономической безопасности государства и экологизации экономики. Проведен анализ технико-экономических характеристик когенерационной установки украинского производства, а также ее сравнение с
зарубежными аналогами.
Ключевые слова. Когенерация, когенерационная
установка, экономическая безопасность, экологизация экономика.
Yudin M. A. The prospects of the use of
cogeneration fluidizers maintenance of economic
security of the state
Abstract. The paper considers the possibility of using
cogeneration in order to maintain economic security and
greening of the economy. The analysis of technical and
economic characteristics of the cogeneration unit of
Ukrainian origin, as well as its comparison with foreign
analogues is introduced.
Key words. Cogeneration, cogeneration units,
economic security, greening of the eeconomy.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
КЛІМАТУ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Кожен із аналізу інвестиційної привабливості підприємства формує свою систему показників і критеріїв. Значна увага при аналізі інвестиційної привабливості підприємства приділяється інвестиційному клімату. При цьому в економічних дослідженнях і публікаціях інвестиційний клімат і інвестиційна
привабливість використовуються як синоніми [1].
Найчастіше під інвестиційним кліматом розуміють узагальнену характеристику сукупності соціальних, економічних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що визначають привабливість і
доцільність інвестування в ту чи іншу господарську
систему (економіку країни, регіону, корпорації) [1].
Аналіз досліджень. Близьке, але трохи інше визначення приводить І. А. Бланк [2]. Інвестиційний клімат країни — це система правових, економічних, соціальних умов
інвестиційної діяльності в країні, що істотно впливають на
прибутковість інвестицій і рівень інвестиційних ризиків.
Більшість економістів приблизно однаково трактують зміст понять інвестиційний клімат, інвестиційна
привабливість щодо економіки країни, галузі, регіону, підприємства, але під час конкретизації цих понять
для підприємств, а також при конкретизації структури
цих понять, методів, методик оцінки й забезпечення
думки вчених істотно розходяться.
Історія порівняльних оцінок інвестиційної привабливості чи інвестиційного клімату нараховує більш 80
років. Одним із перших у цій області було здійснене
дослідження співробітниками Гарвардської школи
бізнесу [3]. В основу зіставлення країн за інвестиційною привабливістю було покладено експертну шкалу,
що включає наступні характеристики кожної країни:
законодавчі умови для іноземних і національних інвесторів, можливість вивозу капіталу, стійкість національної валюти, політична ситуація, рівень інфляції,
можливість використання національного капіталу.
Такий набір показників був недостатньо детальним для адекватного відображення всього комплексу
умов, прийнятих до уваги інвесторами. Тому надалі
розвиток методик порівняльної оцінки інвестиційної
привабливості різних країн здійснювався шляхом розширення й ускладнення системи оцінюваних експертами параметрів і введення кількісних показників.
Мета статті — визначити основні підходи до оцінки інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату.
Викладення основного матеріалу. На сьогодні
існує три найбільш характерних підходи до оцінки інвес-

тиційної привабливості. Перший — обмежений. Він базується на оцінці динаміки валового внутрішнього продукту, національного прибутку й обсягів виробництва
промислової продукції; динаміки розподілу національного доходу, пропорцій накопичення й споживання; ходу
приватизаційних процесів; стану законодавчого регулювання інвестиційної діяльності; розвитку окремих інвестиційних ринків, у тому числі фондового й грошового.
Другий — розширений, факторний. Він ґрунтується на оцінці великої кількості факторів, що впливають
на інвестиційний клімат. Серед них виділяють:
— економічний потенціал (забезпеченість регіону
ресурсами, біокліматичний потенціал, наявність вільних
земель для виробничого інвестування, рівень забезпеченості енерго- та трудовими ресурсами, розвиненість
науково-технічного потенціалу й інфраструктури);
— загальні умови господарювання (екологічна безпека, розвиток галузей матеріального виробництва,
обсяги незавершеного будівництва, ступінь зношеності
основних виробничих фондів, розвиток будівельної бази);
— зрілість ринкового середовища в регіоні (розвиненість ринкової інфраструктури, вплив приватизації
на інвестиційну активність, інфляція й її вплив на інвестиційну діяльність, ступінь залучення населення до інвестиційного процесу, розвиненість конкурентного середовища підприємництва, ємність місцевого ринку збуту, інтенсивність міжгосподарських зв’язків, експортні
можливості, присутність іноземного капіталу);
— політичні фактори (ступінь довіри населення
регіональній владі, взаємини центра й влади регіону,
рівень соціальної стабільності, стан національно-релігійних відносин);
— соціальні і соціокультурні (рівень життя населення, житло-побутові умови, розвиненість медичного
обслуговування, рівень злочинності, величина реальної заробітної плати, вплив міграції на інвестиційний
процес, відношення населення до вітчизняних і іноземних підприємців, умови роботи для іноземних фахівців);
— правові (відношення влади до іноземних інвесторів, дотримання законодавства органами влади, рівень
оперативності при прийнятті рішень щодо реєстрації
підприємств, доступність інформації, рівень професіоналізму місцевої влади, ефективність діяльності правоохоронних органів, умови переміщення товарів, капіталів і
робочої сили, ділові якості й етика місцевих підприємців);
— фінансові (прибутки бюджету, а також забезпеченість коштами позабюджетних фондів на душу насе-
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лення, доступність фінансових ресурсів з державного та
регіонального бюджетів, доступність кредиту в іноземній
валюті, рівень банківського відсотка, розвиненість
міжбанківського співробітництва, кредити банків, питома вага довгострокових кредитів, сума внесків на душу
населення, частка збиткових підприємств).
Відмінними рисами багатофакторного підходу до
оцінки інвестиційного клімату є протилежність категорій інвестиційного клімату й інвестиційного ризику;
розмежування понять інвестиційного й підприємницького клімату; зв’язок інвестиційного клімату з інвестиціями в реальний сектор економіки; упор на об’єктивний характер інвестиційного клімату країни (регіону),
його незалежність від волі окремих інвесторів; зв’язок інвестиційного клімату з інвестиціями в основний
капітал; багаторівневий характер даного підходу; зв’язок інвестиційного клімату з інвестиційним потенціалом і умовами діяльності інвестора; пріоритет якісної
однорідності факторів при класифікації регіонів.
При факторному підході до оцінки інвестиційного клімату господарських систем різного рівня зведеним показником виступає сума великої кількості
середньозважених оцінок за усіма факторами:
n

Q = å xj pj ,
j =1

(1)

де Q — сумарна зважена оцінка інвестиційного
клімату регіону, галузі;
— xj — середня бальна оцінка ј — го фактору
для регіону, галузі;
— рј — вага ј — го фактору.
Зведений показник оцінки інвестиційного клімату у певній мірі характеризує привабливість тієї чи іншої
господарської системи для вкладення інвестицій, але
його не слід розглядати як кінцевий єдиний показник,
що визначає рівень привабливості.
Третій підхід — ризиковий. Прихильники такого
підходу в якості складових інвестиційного клімату
розглядають два основних варіанти: інвестиційний потенціал і інвестиційні ризики; інвестиційні ризики й
соціально-економічний потенціал, іноді враховуються
лише ризики (кредитні). Перший варіант ризикового
підходу до аналізу інвестиційного клімату розрахований на стратегічного інвестора. Інвестиційний потенціал при цьому оцінюється на основі макроекономічної характеристики, що включає наявність на території
факторів виробництва, у тому числі трудових ресурсів
із врахуванням їх освітнього рівня; споживчий попит;
результати господарської діяльності населення в регіоні; рівень розвитку науки й впровадження її досягнень; розвиненість ведучих інститутів ринкової економіки; забезпеченість комплексною інфраструктурою.
Інвестиційні ризики оцінюються з позиції ймовірності втрат інвестицій і доходу. У числі цих ризиків враховуються економічний, фінансовий, політичний, соціальний, екологічний, кримінальний і законодавчий. На
основі великої групи показників оцінюється рейтинг
Економічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

кожного регіону в цілому за кожною складовою блоку
інвестиційного потенціалу й за кожним ризиком.
В основі другого варіанта ризикового підходу лежить оцінка рівня інвестиційного клімату з позиції розвитку регіональної суспільної системи в цілому. Автори такого варіанта враховують, крім інших показників,
людський потенціал, матеріальну базу розвитку, соціально-політичну обстановку й фактори політичного
ризику, стан економіки й рівень управління нею.
Для того, щоб оцінити наукову обґрунтованість і
практичну значимість викладених вище методів оцінки інвестиційного клімату, розглянемо відповідний
зарубіжний досвід.
В Японії та деяких інших країнах використовують описові характеристики інвестиційного клімату без
спроб його кількісної оцінки. Оскільки ця методика
ускладнює порівняння господарських систем і має
великий елемент суб’єктивності, спроби впровадити
її в Україні не були підтримані фахівцями.
У США використовується метод врахування
різних факторів, у тому числі політичних пристрастей, стану екологічного руху й ін. На їх базі публікується „Щорічна статистична карта” за всіма штатами, що включає чотири узагальнених показники інвестиційного клімату: економічну ефективність інвестицій, ділову життєздатність, потенціал розвитку території й основні складові податкової політики.
Як правило, у закордонних країнах оцінку інвестиційного клімату здійснюють відносно макроекономічної сфери. Спеціальні консалтингові фірми, експерти
банків, журналів і газет проводять аналіз за різною
кількістю країн (від 15 до 178) у залежності від інтересів читачів, замовників і ін. При цьому число показників, що враховуються, коливається від 9 у журналі „Euromoney” до 381 у роботах Швейцарського
інституту розвитку менеджменту.
Методика журналу „Euromoney” включає опитування експертів, що представляють великі банки розвинених країн, але вона враховує й статистичну інформацію про стан того чи іншого фактору. Серед характеристик цих факторів прогнози макроекономічних показників; ризик неплатежів за товари; ризик неповернення кредитів; ризик з виплати дивідендів; ризик націоналізації, конфіскації й експропріації майна; показники боргів; оцінки кредитоспроможності країн; політика в області банківських активів, міжнародних облігацій; політика у відношенні знижок і штрафів.
Значення названих показників визначаються експертно- або розрахунково-аналітичним шляхом. Вони виміряються за 10-ти бальною шкалою, а потім зважуються
відповідно до важливості того чи іншого показника та
його внеском у підсумкову оцінку. Методичні підходи й
склад показників постійно переглядаються в залежності
від кон’юнктури світового ринку. На основі цих характеристик двічі на рік (у березні й вересні) виробляється оцінка інвестиційного ризику й надійності країн. Разом з тим,
метод “Euromoney” не позбавлений недоліків:
— по-перше, він не визначає розбіжностей між
реальними та портфельними інвестиціями;
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— по-друге, навряд чи правомірно оцінювати однією сукупністю показників інвестиційний клімат в Україні, США, Китаї, Німеччині, з одного боку, і Люксембурзі, Естонії, Албанії й інших малих країнах — з іншого;
— по-третє, у числі показників відсутня інноваційна складова, що грає велику роль у макроекономічній динаміці багатьох країн.
Стосовно портфельних інвесторів розроблено
відповідні методичні підходи до оцінки інвестиційної
привабливості, що базуються на визначенні спеціальних фінансових чи кредитних рейтингів країн. За їх
розробкою спеціалізуються ряд відомих експертних
агентств: Мооdу’s, Arthur Andersen, Standard & Рооr’s,
IBCA і ін. Категорії кредитних рейтингів агентства
Standard & Рооr’s наступні: інвестиційні рейтинги,
спекулятивні рейтинги, аутсайдерські рейтинги.
Близькими до цілей дослідження є оцінки конкурентноспроможності країн світу, проведені протягом
декількох десятиліть групою експертів Світового економічного форуму, а також щорічні доповіді Всесвітнього банку. Результати досліджень відображають
відносний рівень ризику інвестування в різних країнах і служать найважливішим орієнтиром для зарубіжних інвесторів.
Індекс інвестиційних ризиків Political Risk Atlas
2011, опублікований британською компанією Maplecroft
за підсумками 2010 р., свідчить про те, що в Україні
зберігається висока міра ризику для іноземних інвестицій. Щорічний індекс інвестиційних ризиків розраховується для 196 країн з 2009 р. Перші 10 місць рейтингу зайняли країни з критично високими ризиками і нестабільним бізнесом-середовищем: Сомалі, Демократична Республіка Конго, Судан, Мьянма, Афганістан,
Ірак, Зімбабве, Північна Корея, Пакистан [4]. Згідно з
підготовленим звітом, за минулий рік в Україні погіршали показники корпоративного управління і макроекономічної стабільності, дотримання прав людини в роботі правоохоронних органів і критично знизився рівень
освіти. Окрім цього, в країні збільшилася міра держрегулювання бізнесу і політичної стабільності, зросла загальна стресостікість громадян і знизився рівень терористичної небезпеки. Так, в рейтингу 2010 р.
Україна покращила у порівнянні з 2009 р. свою інвестиційну привабливість та перемістилася з 62 на 74 місце,
опинившись між Буркіна-Фасо (Африка, 73 місце) та
Республікою Східний Тимор (Індонезія, 75 місце). У
той же час, за даними Maplecroft в Україні, як і практично на всієї території СНД, зберігається високий ризик для інвестицій приватного бізнесу.
Вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду
оцінки інвестиційного клімату показує, що часто не
враховується ряд важливих методологічних положень,
вироблених сучасною економічною наукою.
1. Інвестиційний клімат країни, і навіть регіонів,
у літературі розглядається, як правило, з позиції абстрактного стратегічного інвестора, який прагне до прискореного, максимального, безперешкодного одержання прибутку (доходу). Але капітал буває різний

(промисловий, торговий, позиковий, акціонерний), як
і інвестиції, а інвестори переслідують певні цілі.
Цей капітал діє через інвестиції реальні, прямі, капіталостворюючі, інвестиції в людину. Для всіх різновидів інвестицій необхідний різний інвестиційний клімат.
2. Одержувач інвестицій і інвестор переслідують,
як правило, неоднакові цілі. Отже, інвестиційний клімат
повинен відповідати балансу інтересів.
3. Інтегрований інвестиційний ресурсний фактор
у суспільному відтворенні діє в системі факторів-ресурсів, що знаходяться у взаємодії, погодженій в часі
та просторі. Інвестиційний клімат має бути не тільки
стабільним протягом тривалого часу, а і досить гнучким, враховуючим зміни в співвідношенні факторівресурсів суспільного відтворення. Одночасно він має
бути націлений на формування системи факторів-ресурсів у народному господарстві країни чи регіону.
4. Сьогодні існує об’єктивна потреба в інноваційній
„наповненості” інвестицій, що залучаються. Сполучення
інвестицій з інноваційними факторами розвитку особливо актуальне при залученні інвестицій у сферу малого
інноваційного підприємництва (венчурного інвестування). Це зумовлює особливі вимоги до інвестиційного
клімату, його складових, механізму інвестування.
5. Зв’язок інвестування із соціальною динамікою,
як правило, розглядають з погляду необхідності вирішення соціальних задач (забезпечення зайнятості,
підвищення життєвого рівня, формування творчого
характеру праці й ін.).
6. Інвестиційний клімат не повинен порушувати
комплексні властивості економічної стійкості й економічної безпеки господарських систем.
7. З метою забезпечення балансу інтересів інвесторів і соціально-економічної системи, що інвестується, потрібна комплексна оцінка ефективності використання залучених інвестицій і сприятливості інвестиційного клімату.
Дані положення можуть бути покладені в основу
аналізу переваг і недоліків методів оцінки інвестиційного
клімату. Як основний показник оцінки інвестиційної привабливості господарської системи, у тому числі й регіональної, прихильники обмеженого підходу пропонують
прийняти рівень прибутковості використовуваних активів,
що розраховується за двома варіантами: відношення прибутку від реалізації товарів і послуг до загальної суми використовуваних активів;відношення балансового прибутку до загальної суми використовуваних активів.
Такий підхід приваблює порівняльною простотою
аналізу й розрахунків. Він універсальний і його можна
використовувати для дослідження інвестиційного клімату в господарських системах різного рівня. У ньому
врахована головна ціль підприємницької діяльності будьякого інвестора — одержання прибутку й повернення
вкладених коштів через певний проміжок часу. Однак
він не відповідає більшості методологічних підходів. У
ньому не відображений баланс інтересів, а інвестиційний клімат не пов’язаний з інноваційним типом розвитку й економічною стійкістю. Цей метод взагалі ігнорує
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об’єктивні зв’язки фактора інвестицій з іншими ресурсними факторами розвитку господарських систем.
Найбільш відповідає більшості методологічних вимог
факторний метод оцінки інвестиційного клімату. До його
переваг можна віднести врахування взаємодії багатьох факторів-ресурсів, а також ієрархічності національної економічної системи; використання статистичних даних, що нівелюють суб’єктивізм експертних оцінок; диференційований
підхід до різних рівнів економіки, регіонів при визначенні їх
інвестиційної привабливості; прагнення забезпечити максимально ефективне використання всіх можливих джерел інвестицій. Сформульовані вище додаткові методологічні вимоги до характеристики інвестиційного клімату дозволяють запропонувати ряд напрямків удосконалення факторного методу його оцінки. Це:
— сполучення інтересів інвесторів і соціально-економічної системи країни, регіону, яка інвестується; врахування необхідності структурних перетворень і забезпечення економічної стійкості країни чи регіону;
— упор на оцінку стану, розвитку й ефективного
використання науково-технологічного й інноваційного потенціалів;
— вилучення з набору обов’язкових таких важко
зумовлених факторів, як відношення працівників регіональних органів до підприємництва; відношення населення до вітчизняних і іноземних підприємців; відношення регіональної влади до іноземних інвесторів і т.п.;
— структуризація інвестиційного клімату регіонів за
галузями, хоча б основними, пріоритетними в економіці;
— відображення рівня розвитку міжрегіональної
кооперації й міжрегіонального розподілу праці.
Ризиковий метод аналізу й оцінки інвестиційного
клімату становить інтерес, насамперед, для стратегічного інвестора. Він дозволяє йому не тільки оцінити привабливість території для інвестування, але й зіставити
рівень ризику, властивому новому об’єкту вкладення
інвестицій, з існуючим у звичному для нього регіоні ведення бізнесу. При цьому не слід змішувати загальне
поняття ризику інвестування в господарську систему з
ризиками окремих інвестиційних проектів. В останньому випадку ризики пов’язані з невизначеністю одержання очікуваного комерційного результату в ході реалізації
конкретного проекту. Для їх оцінки є декілька варіантів
перевіреного на практиці інструментарію, у рамках якого інвестиційний клімат розглядається в якості одного з
об’єктивних факторів, що впливають на індивідуалізований ризик. Необхідно мати на увазі, що при використанні ризикового методу, так само як і при першому
підході, переважає врахування інтересів інвестора, причому нерідко не тільки економічних, але й політичних.
Відповідно до інституціонального підходу інвестиційний клімат можна розглядати як особливу підсистему в інституціональній системі економіки, покликаній створити передумови для найкращого використання суспільно-економічних відносин у розвитку й
науково-технологічному відновленні продуктивних
сил суспільства через активну інвестиційну діяльність.
Висновки. Таким чином, можна у певній мірі
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констатувати, що при великій кількості публікацій,
присвячених проблематиці інвестиційного клімату,
інвестиційній привабливості господарських суб’єктів,
багато принципових питань залишилися не дослідженими, особливо, щодо рівня підприємства в умовах
ринкових перетворень. Зокрема, на думку ряду вчених, у економічній науці дотепер не прийшли до єдиного розуміння не лише про оцінювання інвестиційної
привабливості, але й до визначення її сутності.
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так і зарубіжні, до оцінки інвестиційної привабливості,
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Постанова проблеми. Головним чинником економічного зростання й забезпечення належного місця
вітчизняної економіки у світовій економічній системі
є ефективне використання інновацій, які перетворюються на вирішальний фактор соціально-економічного розвитку і відіграють провідну роль у вирішенні
економічних, екологічних, соціальних та культурних
завдань. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває розгляд комплексу питань щодо інноваційної
діяльності підприємств і, зокрема, інноваційного потенціалу як системного показника, що характеризує
рівень ефективності управління підприємством у реалізації стратегії інноваційного розвитку.
Аналіз досліджень. Як показав аналіз вітчизняної літератури, інноваційний потенціал, як одне з
основних понять інноваційної теорії, і як економічна
категорія, перебуває в стадії розробки й вивчення
вітчизняними вченими, що займаються проблемами
інноваційного розвитку. Особливо в роботах останніх
років спостерігається зростаючий інтерес дослідників,
як безпосередньо до терміна „інноваційний потенціал”, так і, що особливо важливо, до факторів, що
мають вплив на дану категорію й визначають її розмір.
На нашу думку, розробка теоретичних положень,
методів оцінки й рекомендацій з використання інноваційного потенціалу може допомогти керівництву
підприємства правильно зорієнтуватися у сучасній
ситуації й розробити комплекс заходів щодо стабільного й поступального розвитку підприємства.
Для цілей виявлення напрямків удосконалювання управління підприємством на основі формування й
використання інноваційного потенціалу виникла необхідність уточнити сутність інноваційного потенціалу
як економічної категорії й розглянути його структуру.
Вивченням та дослідженням питань з цієї проблематики займаються такі відомі українські та зарубіжні
вчені, як Ю. Бажал, В. Бридун, А. Гальчинський,
Н. Гончарова, В. Гусєв, Б. Данилишин, С. Кіреєв,
Г. Козаченко, В. Онищенко, В. Семиноженко, М. Краюхін, Л. Байбакова, М. Алле, Л. Водачек, О. Водачкова, П. Друкер, Е. Менсфілд, Б. Санто та інші.
Однак, незважаючи на велику кількість наукових
праць і досліджень з обраної тематики, слід зазначити, що
в літературі не існує однозначного визначення поняття „інноваційний потенціал”, що в свою чергу свідчить про на-

явність неоднозначності в розумінні сутності зазначеної
категорії. Це значною мірою ускладнює вироблення конкретних практичних рекомендацій з його формування,
оцінки й ефективного використання й, таким чином, негативно позначається на кінцевих результатах інноваційної
діяльності. Тому необхідне проведення подальших досліджень стосовно інноваційного потенціалу.
Сучасна економічна наука запозичила термін „потенціал” з фізики, де він визначає кількість енергії, що нагромадила система і яку вона здатна реалізувати в роботі.
Поняття „інноваційний потенціал” стало концептуальним відбиттям феномена інноваційної діяльності, воно
розгорталося й уточнювалося в ході методологічних,
теоретичних та емпіричних досліджень й одержало розвиток з початку 80-х років XX століття. Останнім часом це поняття знаходить все більше поширення, з’являються самостійні дослідження, присвячені аналізу
різних його аспектів. Порівняно недавно поняття „інноваційний потенціал” стало вводитися в число понять
економічної науки як економічна категорія.
Перш ніж визначити поняття „інноваційний потенціал”,
необхідно зупинитися на ключовому слові „потенціал”,
яке виникло від латинського слова „Potentia”, що буквально означає „сила”. Більш широке тлумачення даного
поняття означає можливості, наявність сили, запаси, засоби, які можуть бути використані або внутрішні можливості, ресурси, спрямовані на досягнення результату. Стосовно до даної праці ми під потенціалом розуміємо можливості, виражені в ресурсній структурі конкретного
підприємства, придатні для досягнення ефективного, економічно обґрунтованого його функціонування.
Отже, узагальнено під потенціалом прийнято розуміти здатність господарюючого суб’єкта найбільш ефективно реалізовувати те або інше функціональне завдання
при максимальному використанні наявних економічних
ресурсів. Відповідно до цього принципу, під інноваційним потенціалом прийнято розуміти економічні можливості підприємства щодо ефективного залучення нових
технологій у господарський оборот. До таких можливостей можна віднести інтелектуальні, матеріальні, фінансові, кадрові та інфраструктурні. Стосовно до предмета
дослідження сказане означає, що інноваційний потенціал представляє наявні ресурси суспільства, держави або
якоїсь іншої виробничо-економічної системи, які можуть
бути використані для здійснення інноваційної діяльності.
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Поняття „інноваційний потенціал” має широке
коло визначень. У багатьох дослідженнях автори концентрують свої зусилля на дослідженні окремих сторін
інноваційного потенціалу, тому в літературі представлені його специфічні визначення, що слабко співвідносяться між собою.
Так, інноваційний потенціал — це сукупність
різних видів ресурсів, включаючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності [1].
В. А. Верба, І. В. Новікова інноваційний потенціал
підприємства трактують як сукупність інноваційних ресурсів, які перебувають у взаємозв’язку, та чинників (процедур), які створюють необхідні умови для оптимального
використання цих ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів інноваційної діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому [2].
І. Р. Бузько стверджує, що інноваційний потенціал визначається здатністю підприємства розробляти й
реалізовувати інноваційні проекти [3]. Такої ж точки
зору дотримується С. Н. Ілляшенко, наголошуючи на
науково-технічну основу й орієнтацію об’єкта дослідження на споживача й характеризуючи інноваційний
потенціал підприємства, як здатність до впровадження досягнень науки й техніки в конкретні товари, які
можуть задовольнити потреби й запити споживачів [4].
А. Г. Поршнєв розглядає інноваційний потенціал
підприємства як міру готовності виконати завдання,
що забезпечують досягнення поставленої інноваційної мети, тобто міру готовності до реалізації проекту
або програми інноваційних стратегічних змін.
В. Н. Фридлянов дає наступне визначення: інноваційний потенціал підприємства — це сукупність науково-технічних, технологічних, інфраструктурних,
фінансових, правових, соціокультурних та інших можливостей, що забезпечують сприйняття й реалізацію
нововведень, тобто одержання інновацій [5].
Група дослідників на чолі з М. Н. Титовою вважають, що інноваційний потенціал — це здатність розглянутого об’єкта реального сектора забезпечити достатній ступінь відновлення факторів виробництва,
їхніх комбінацій у технологічному процесі та продукті,
що випускається.
С. В. Кочетов вважає, що інноваційний потенціал
являє собою сукупну здатність наявних у підприємства
ресурсів досягати поставлених інноваційних цілей [6].
Мета статті — визначити основні поняття інноваційного потенціалу підприємства.
Виклад основного матеріалу. Аналіз тлумачень
інноваційного потенціалу підприємства виявив, що так
чи інакше більшість авторів схильні вважати, що інноваційний потенціал, насамперед, є характеристикою ресурсної бази. Саме слово „потенціал” має подвійне значенЕкономічний вісник Донбасу № 3 (25), 2011

ня: перше, це фізична характеристика — величина, що
характеризує запас (ресурси), друге — ступінь потужності (прихованих можливостей) у якому-небудь відношенні (для якої-небудь мети). Саме друге значення слова „потенціал” припускає розглядати інноваційний потенціал підприємства не просто як саму наявність ресурсів,
а саме як можливість використовувати наявні ресурси
відповідно до мети розвитку. Дане положення дало підставу розглядати інноваційний потенціал ширше: інноваційний потенціал підприємства це міра його готовності виконувати завдання, що забезпечують досягнення поставленої інноваційної мети, тобто міра готовності до реалізації інноваційного проекту або програми інноваційних
перетворень і впровадження інновації.
Таким чином, на сучасному етапі відбувається формування поняття „інноваційний потенціал”. Розвиваючись,
окремі аспекти досліджуваної категорії розкривалися
через використання в сучасній економічній літературі
понять науково-технічного потенціалу, науково-інноваційного потенціалу [7], наукового потенціалу, потенціалу
трансформації технології, науково-дослідного й дослідно-конструкторського потенціалу, кадрового потенціалу.
Отже, при розгляді інноваційного потенціалу в
сучасній економічній літературі вченими виділяються
4 підходи до його визначення:
1. як сукупності різних видів ресурсів, необхідних
для здійснення інноваційної діяльності підприємства;
2. як „міра готовності” підприємства виконати
поставлені цілі в області інноваційного розвитку;
3. як здатність підприємства розробляти й реалізовувати інноваційні проекти;
4. як сукупність можливостей підприємства в
інноваційній діяльності.
Таким чином, існують різні підходи до тлумачення цього поняття. Одні автори роблять наголос на наявності ресурсів, інші на можливості їх використання. Але більшість керується все ж так званим ресурсним підходом, тобто уявляє інноваційний потенціал як
сукупність ресурсів, виділяючи найчастіше такі її елементи, як кадрова, інформаційно-методологічна, організаційна й матеріально-технічні складові. Такий підхід
до трактування інноваційного потенціалу не є достатній.
На нашу думку, інноваційний потенціал — це
органічне сполучення ресурсів, що можуть за певних
діючих внутрішніх і зовнішніх факторів інноваційного
середовища бути спрямовані на реалізацію інноваційної
діяльності, метою якої є задоволення нових потреб суспільства, та невикористаних (прихованих) можливостей,
які можуть бути введені в дію для досягнення цілей економічних суб’єктів. Він визначається готовністю й здатністю промислового підприємства до використання інноваційних можливостей, реалізація яких дозволяє забезпечити планомірний і поступальний розвиток підприєм-
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ства за допомогою цілеспрямованого залучення нововведень. Саме інноваційні можливості та спроможність
підприємства їх ефективно використати становлять основний зміст інноваційного потенціалу.
Джерела інноваційних можливостей полягають,
насамперед, у різного роду змінах. Можна виділити
два основні види змін: зміни як результат впровадження
нововведення, й зміни як джерело інноваційних можливостей. Тут доцільно відзначити й той факт, що зміни
як джерела інноваційних можливостей визначаються
сукупністю всіх змін у внутрішньому і зовнішньому
середовищі підприємства.
У дослідженні П. Друкера підтверджується очевидність того, що джерела інноваційних можливостей складаються, насамперед, у різного роду змінах
[8]. Він відзначає, що їх можна знайти, як в рамках
самого підприємства (несподіваний успіх якого-небудь
товару або послуги), так і в зовнішньому середовищі
(в соціальному, політичному й інтелектуальному середовищі — демографічні зміни, тобто зміни чисельності, складу населення, вікової структури, рівня зайнятості, освіти й доходів.).
Інша інноваційна можливість — несподівана невдача. На відміну від успіху, невдачі завжди привертають увагу працівників підприємств, якщо основні
причини невдач (прорахунки в плануванні, грубі помилки, некомпетентність) відсутні, варто звернути увагу на зміни на ринку, а кожна істотна зміна є можливістю для інновацій.
Варто мати на увазі, що відмова від застарілого
нововведення теж являє собою інноваційну можливість. З даного приводу П. Друкер відзначає, що
свідома відмова від безперспективної роботи дійсно є
передумовою до успішного пошуку нової й багатообіцяючої області додатка зусиль, відмова — це ключ
до інновацій, тому що в результаті вивільняються необхідні ресурси і в той же час він стимулює пошуки
нового, котре прийде на зміну старому [8].
Інноваційні можливості підприємства різноманітні й саме вони визначають масштаби інноваційного потенціалу. Дане ствердження дозволило виділити три основні риси інноваційного потенціалу: інноваційний потенціал підприємства визначається його
реальними інноваційними можливостями; інноваційні
можливості підприємства багато в чому залежать від
наявних у нього ресурсів, тому інноваційний потенціал підприємства характеризується також і певним обсягом ресурсів, як залучених, так і не залучених у
виробництво, але підготовлених до використання в
ньому; інноваційний потенціал підприємства визначається не тільки наявними інноваційними можливостями, але й готовністю й здатністю до їхнього використання з метою втілення нововведень.

Удосконалюванням пропорцій і підтримкою збалансованості видів використовуваних ресурсів,
підприємство збільшує свої інноваційні можливості,
організованість. Готовність і здатність використовувати
інноваційні можливості виявляється в ході аналізу й
оцінки складових інноваційного потенціалу.
Оскільки виробнича система складається із взаємозв’язку елементів зовнішнього середовища, виробничого процесу (засоби праці, предмети праці, праця), технічної й організаційної впорядкованості, в основі актуальності
структурної взаємодії якої лежить інновація, то й інноваційний потенціал, на нашу думку, утворить ядро загального потенціалу підприємства, оскільки ядро — це внутрішня, центральна частина виробничої системи.
Кожна складова інноваційного потенціалу підприємства має кількісну і якісну характеристики. В умовах
конкуренції якісні показники інноваційного потенціалу
поряд з кількісними, відіграють важливу роль у переробці
ресурсів для виробництва благ. Разом з тим вони взаємообумовлені, оскільки для забезпечення „якості” необхідна
певна „кількість” на яку буде поширюватися ця „якість”.
Тому важливим завданням на шляху розгляду інноваційного потенціалу підприємства є, по-перше, в описі його
складових (класифікація потенціалу), по-друге, у визначенні його якісних характеристик. У зв’язку із цим на
рис. 1 ми пропонуємо структуру загального потенціалу
підприємства і його основні складові в їхній взаємодії:
виробничо-технологічний, науково-технічний, фінансовоекономічний, кадровий, організаційно-управлінський,
інформаційний потенціал, потенціал маркетингу й інноваційний потенціал, що представляє ядро всього потенціалу,
органічно входячи в кожну його частину.
Для урахування, аналізу і підвищення ефективності
управління інноваційним потенціалом необхідна його
науково обґрунтована класифікація. Продумана й у науковому плані обґрунтована класифікація дозволяє не
тільки його грамотно враховувати, але й аналізувати
рівень його використання з усіх боків і на цій основі
одержувати об’єктивну інформацію для розробки і реалізації ефективної інноваційної стратегії й політики. У
цьому зв’язку, на рис. 2 нами представлена класифікація інноваційного потенціалу підприємства.
Так, за сферою формування інноваційного потенціалу підприємства представляється доцільним виділення інноваційного потенціалу, що формується у
виробничій і невиробничій сферах.
Під елементами інноваційного потенціалу підприємства розуміються організаційно-управлінська, науковотехнічна, маркетингова, виробничо-технологічна, інформаційна, кадрова й фінансово-економічна складові.
Класифікація інноваційного потенціалу підприємства за суб’єктами, що беруть участь у формуванні
дозволяє виділити наступні активно діючі організації,
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Рис. 1. Структура загального потенціалу підприємства

інститути й соціальні групи: інноваційний потенціал,
що безпосередньо формується підприємством для
цілей успішного функціонування на ринку й досягнення конкурентних переваг; інноваційний потенціал,
що формується державою, що концептуально регламентує інноваційну сферу; інноваційний потенціал, що
формується науково-дослідними організаціями, що є
каталізаторами інноваційних процесів; інноваційний
потенціал, що формується освітніми установами, що
є постачальниками різних освітніх послуг, у т.ч. щодо
підвищення кваліфікації й професійної перепідготовки кадрів за узгодженням з підприємствам.
Залежно від рівня розвитку інноваційний потенціал необхідно, на наш погляд, підрозділяти на інноваційний потенціал з високим рівнем розвитку й з низьким
рівнем розвитку. При цьому рівні розвитку визначають
екстенсивні й інтенсивні шляхи розвитку підприємства.
Класифікація за видами нововведень дозволяє виділити інноваційний потенціал підприємства, сформований на основі продуктових і процесних нововведень,
сформований на основі технічних і організаційних нововведень та сформований на основі базових і нововведень, що модифікують, що дає можливість визначити
спрямованість інноваційного розвитку підприємства.
Залежно від характеру потреб, що задовольняються, для цілей управління доцільно виділити інноваційний потенціал, орієнтований на існуючі потреби,
інноваційний потенціал, орієнтований на потреби, що
розвиваються, й інноваційний потенціал, орієнтований
на формування нових потреб.
Залежно від орієнтації на пріоритети в конкуренції
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можливе виділення інноваційного потенціалу, орієнтованого на високу продуктивність; інноваційного
потенціалу, орієнтованого на пристосування до певного ринку; інноваційного потенціалу, орієнтованого
на підвищення гнучкості виробництва; інноваційного
потенціалу, орієнтованого на прискорення нововведень.
За тенденціями до змін представляється можливим
виділення переважно динамічного й переважно статичного інноваційного потенціалу підприємства. Перший випадок можливий при стабільно лідируючому або монопольному положенні підприємства на ринку. Останній
може містити як прогресивні, так і регресивні зміни залежно від складних умов функціонування підприємства.
За ступенем інтеграції можливе виділення інноваційного потенціалу окремого підприємства, інноваційного потенціалу, що входить у корпорацію, корпоративного інноваційного потенціалу інноваційного потенціалу галузі, держави.
В центрі уваги інноваційного менеджменту, як
складової загальної системи управління підприємством,
повинен бути потенціал підприємства як головний критерій доцільності його існування. Розвиток підприємства слід розглядати як реакцію на зміни зовнішнього
середовища, тобто враховувати стратегічний аспект.
Звідси потенціал підприємства має дві складові:
готовність до стабільної виробничої діяльності та готовність до інновацій. Від стану інноваційного потенціалу залежить вибір інноваційної стратегії. А його оцінка — необхідний етап процесу розробки стратегії [10].
Таким чином, інноваційний потенціал — це ступінь
готовності виконати завдання, що забезпечують до-
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Рис. 2. Класифікація інноваційного потенціалу підприємства
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сягнення поставленої інноваційної мети, тобто ступінь
готовності до реалізації проекту чи програми стратегічних інноваційних змін [11].
Отже, потенціал це не просто показник, що характеризує стан об’єкта (системи), а категорія, що одночасно відображає сутність методологічних основ
безлічі реальних процесів і явищ. Саме такий підхід дає
можливість адекватно відобразити не тільки ту або іншу
ситуацію, ті або інші відносини, але й процеси, і тенденції їхнього розвитку, а таким чином, ефективність
функціонування економічної системи в цілому.
Висновки. Від величини інноваційного потенціалу залежить вибір тієї або іншої стратегії інноваційного
розвитку. Так, якщо у підприємства є всі необхідні ресурси, то воно може піти шляхом стратегії лідера, розробляючи й впроваджуючи принципово нові або базисні інновації. Якщо інноваційні можливості обмежені,
то доцільно їх нарощувати й обирати стратегію послідовника, тобто реалізовувати поліпшуючі технології.
Визначення інноваційного потенціалу підприємства, на нашу думку, має велике практичне значення,
беручи до уваги особливості й тенденції, що позначилися у сучасних умовах господарювання, коли економічний ріст усе більше й більше залежить від здатності генерувати високу інноваційну активність.
Атрибутом сьогоднішніх економічних процесів є
надзвичайна конкуренція й мінливість у зовнішньому
середовищі, звідси гостра необхідність, як у забезпеченні самого безперервного ресурсного обміну, так і
в забезпеченні якісного перетворення ресурсів у готову продукцію. В основі цього процесу, на нашу думку, повинна лежати система управління інноваційним
процесом, що покликана бути основним фактором
розвитку підприємства. Таким чином, необхідне створення ефективної, цілісної системи управління інноваційним процесом у рамках підприємства.
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Фірсова С. М., Чеботар С. В. Основні елементи інноваційного потенціалу
У статті розглянуто основні поняття інноваційного потенціалу як системного показника, що характеризує рівень ефективності управління підприємством
у реалізації стратегії інноваційного розвитку.
Ключові слова: інноваційна теорія, інноваційний
потенціал, інноваційний розвиток, управління підприємством, інноваційні можливості, рівень ефективності
управління.
Фирсова С. Н., Чеботарь С. В. Основные элементы инновационного потенциала
В статье рассматриваются основные понятия инновационного потенциала как системного показателя, который характеризует уровень эффективности
управления предприятием в реализации стратегии инновационного развития.
Ключевые слова: инновационная теория, инновационный потенциал, инновационное развитие, управление предприятием, инновационные возможности,
уровень эффективности управления.
Firsova S. N., Chebotar S. V. Basic elements of
innovative potential
In the article the basic concepts of innovative potential
are examined as a system index which characterizes the
level of efficiency of management an enterprise in realization
of strategy of innovative development.
Key words: innovative theory, innovative potential,
innovative development, management, innovative
possibilities, level of management efficiency, an enterprise.
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