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НАУКОВІ СТАТТІ

Ю. В. Вдовенко

Постановка проблеми. В умовах переходу еко-
номіки на інноваційний шлях розвитку інноваційна
діяльність промислових підприємств набуває особли-
вого значення. У зв’язку з цим актуальним та об’єктив-
но необхідним є питання пошуку напрямків модерні-
зації сучасних підприємств за рахунок наукових здо-
бутків та їх технологічного застосування.

Зв’язок роботи з науковими програмами,
планами, темами. Тема дослідження відповідає пріо-
ритетним напрямкам стратегії економічного та соціаль-
ного розвитку Луганської області на період до 2015 року.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання  інноваційного розвитку економіки досліджу-
вали такі російські вчені, як М. Молчанов, І. Рудако-
ва, І. Балабанов, А. Івасенко та ін. Серед вітчизняних
учених вагомий внесок у дослідження цих проблем
зробили  Л. Федулова, Ю. Бажал, О. Василенко,
С. Петруха, М. Колотуша, М. Лендел. Проте багато
питань пов’язаних з  дослідженням інноваційної діяль-
ності потребують глибокого дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою запропо-
нованого дослідження є економіко-статистичний аналіз
інноваційної діяльності промислових підприємств
Луганської області, виявлення перешкод в їх інновацій-
ному зростанні для визначення шляхів ефективного
впровадження нововведень та науково-технічного
прогресу.

Виклад основного матеріалу. У науковий обіг
поняття „інновація” увів австрійський економіст
Й. Шумпетер у 1930-роки. Він визначав їх як „непо-
стійний процес упровадження нових комбінацій у на-
ступних випадках: при введенні нового методу ви-
робництва продукції; відкритті нового ринку, на яко-
му цю галузь не було представлено; завоюванні но-
вого джерела сировини або напівфабрикату; впро-
вадженні нової організаційної структури” [1]. У
сучасній літературі є багато визначень цього поняття,
та згідно з Законом України „Про інноваційну
діяльність” під інноваційною діяльністю розуміють
таку, яка  спрямована  на використання й комерціа-
лізацію результатів наукових досліджень  та розро-
бок  і  зумовлює  випуск  на  ринок  нових  конку-
рентоздатних товарів та послуг. Термін „інновація”
означає новостворені  (застосовані) і (або) вдоско-
налені конкурентоздатні  технології,  продукція  або

послуги,  а також організаційно-технічні рішення ви-
робничого, адміністративного, комерційного або
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру
та якість виробництва і (або) соціальної сфери [2].

На сучасному стані розвитку інноваційної діяль-
ності в регіонах відбувається формування мережі ре-
гіональних центрів інноваційного розвитку Держі-
нвестицій та їхніх представництв. Згідно з матеріала-
ми Державного агентства України з інвестицій та інно-
вацій: „Станом на 1 січня 2009 року функціонували
13 утворених Держінвестицій регіональних центрів
інноваційного розвитку (РЦІР). Ці центри було утво-
рено з метою розбудови регіональної інноваційної
інфраструктури та відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 03.05.07 р. № 255-р
„Питання утворення регіональних центрів інноваційного
розвитку”. Також згідно з цими матеріалами у
2008 році утворено 2 регіональні центри інноваційно-
го розвитку: „Кримський регіональний центр іннова-
ційного розвитку” та „Одеський регіональний центр
інноваційного розвитку”. У цьому ж році утворено як
відокремлені підрозділи представництва регіональних
центрів інноваційного розвитку в містах: Луганськ,
Рівне, Житомир, Запоріжжя та Чернівці. Регіональни-
ми центрами інноваційного розвитку за останній час
було підготовлено та проведено:

а)  довідково-інформаційні та рекламні матеріали
щодо інноваційних проектів та продукції, які було роз-
повсюджено у встановленому законодавством поряд-
ку, зокрема з використанням мережі Інтернет;

б) семінари та конференції з метою поширення
досвіду використання інноваційної продукції;

в) бази даних наукових та інноваційних розро-
бок, перспективних для впровадження на вітчизняних
підприємствах;

г) переговори з іноземними інвесторами та пред-
ставниками іноземних компаній щодо співробітництва
у сфері інноваційного розвитку регіонів [3] .

На Луганщині інноваційний розвиток регіону
здійснюється відповідно до Стратегії економічного та
соціального розвитку Луганської області на період до
2015 року, розробленої  Луганською обласною дер-
жавною адміністрацією спільно з Національним інсти-
тутом стратегічних досліджень. Створення сприятли-
вого інноваційного середовища, яке б забезпечувало
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перетворення наукових ідей та розробок у ринкові
продукти міжнародного рівня є стратегічною метою
регіональної інноваційної політики, а також впрова-
дження цих продуктів у важливі галузі економіки та
соціальну сферу, та сприяння зростання соціально-
економічного рівня регіону. У таблиці 1 наведено
основні показники інноваційної діяльності промисло-
вих підприємств Луганської області у фактичних цінах
за даними 2005 – 2010 рр.

Результати статистико-економічного аналізу
свідчать, що починаючи з 2007 року в Луганській об-
ласті спостерігається тенденція зменшення інновацій-
ної активності промислових підприємств з 67 до
59 одиниць. Проте у відсотках до загальної кількості
промислових підприємств  активність зменшилася
лише на 0,1%. Пік обсягів реалізованої інноваційної
продукції припадає на 2008 рік і складає 12393,3 млн
грн, що на 5643,5 млн грн більше, ніж у 2010 році й
складає 17,6 % до загального обсягу реалізованої інно-
ваційної продукції проти 9,5% у 2010 році. Негатив-
ною тенденцією є суттєве  зменшення обсягів іннова-
ційних витрат у 2010 році порівняно з 2008 роком на
89%. Також суттєво зменшилась кількість впровад-
жених технічних процесів на 16 одиниць порівняно з
2008 роком, та освоєння нових видів продукції
збільшилось на 5 одиниць відповідно.

На підставі вище наведених даних відзначимо
погіршення інноваційного розвитку промислових
підприємств Луганської області. Чинниками низької
активності промисловості регіону можуть бути:

1) соціально-виробничі чинники (можливе
несприйняття населенням нових видів продукції;
недостатня інформованість про особливості розроб-
лення інноваційних технологій);

2) організаційні чинники (недостатня кваліфіко-
ваність управлінського персоналу, орієнтованого на
підвищення якості та конкурентоспроможності під-
приємства);

3) економіко-правові чинники (нестача коштів для
реалізації інноваційного проекту; відсутність стимулю-
вання підприємств у розробці нових видів продукції;
низький платоспроможний попит; великі витрати на
нововведення; значний економічний ризик від реалізації
інноваційних проектів; недосконалість вітчизняного за-
конодавства у сфері інноваційної діяльності) [5].

Статистичне обстеження інноваційної діяльності
економіки України за 2008 – 2010 рр. виявило такі
чинники, що перешкоджають здійсненню інновацій для
інноваційних підприємств (у % до загальної кількості
обстежених підприємств) [6]:

— відсутність коштів у межах підприємства – 7,8%;
— занадто високі витрати на інноваційну діяль-

ність – 6,2%;
— відсутність фінансування за межами підприєм-

ства – 4,6%;
— домінування на ринку певних підприємств – 3,9%;
— труднощі в знаходженні партнерів – 2,4%;

— незначний попит на інноваційні товари чи
послуги – 1,9%;

— незатурбованысть у зв’язку з невизначеністю
попиту – 1,8%;

— відсутність кваліфікованого персоналу – 1,5%;
— немає необхідності у зв’язку з попередньою

інноваційною діяльністю підприємства –1,1%;
— відсутність інформації про технології –1,0%;
— відсутність інформації про ринки – 0,8% .
Перелічені чинники негативно впливають на інно-

ваційний розвиток як всієї країни так і Луганської
області зокрема.

Одним із основних показників інноваційної діяль-
ності підприємств є витрати на інновації. Згідно зі стати-
стичними даними Державної статистики Луганської
області [4], у структурі витрат на інноваційну діяльність
провідні позиції протягом усіх років належали витратам
на придбання машин та обладнання (з 2007 р. – придбан-
ня машин, обладнання та програмного забезпечення) –
49,2% у 2010 році, та витратам на придбання
нових технологій (з 2007 р. – придбання інших зовнішніх
знань) – 20,4% відповідно. Завдяки новим технологіям
підвищується конкурентоспроможність продукції, і на
внутрішньому, і на зовнішньому ринках, унаслідок чого
зростає прибутковість інноваційних підприємств. Частка
витрат на дослідження та розробки у 2010 році складає
лише 5,8%, що є негативним моментом .

Головним джерелом фінансування інновацій за-
лишаються власні кошти підприємств. На рисунку 1
представлено структура джерел фінансування іннова-
ційної діяльності промислових підприємств Луганської
області за 2005 – 2010 рр.

Частка власних коштів у структурі загальних
витрат 2005 – 2010 рр.  коливалася від 93,1% до 80,9%
відповідно. Хоча треба зазначити, що починаючи з
2006 року значна частка у фінансуванні інноваційної
діяльності належить кредитам банків, і в 2008 році вона
склала 78,8%. Це пояснюється зменшенням кредит-
них ставок у 2006 – 2007 рр., поширенням кредитних
послуг та появою венчурних фондів.

Висновки за дослідженням і перспективи
подальшого розвитку у цьому напрямку. Резуль-
тати економіко-статистичного аналізу інноваційної
діяльності промислових підприємств Луганської
області свідчать про те, що інноваційна активність
підприємств дещо знизилася. Спостерігається змен-
шення обсягів реалізації інноваційної продукції та  інно-
ваційних витрат у промисловості. Зменшилась
кількість впроваджених технічних процесів, проте
збільшилась кількість освоєних нових видів продукції.
Основним джерелом фінансування інновацій залиша-
ються власні кошти, хоча є тенденція до появи банків-
ських кредитних коштів. Таким чином відзначимо
погіршення інноваційної діяльності промислових
підприємств Луганської області протягом останніх
років. На нашу думку, для покращення стану іннова-
ційної діяльності промисловості регіону треба:
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— збільшити державну підтримку регіону не
лише в матеріальному вигляді, а й законодавчо сти-
мулювати інноваційний розвиток регіону за допомо-
гою пільг;

— вдосконалити регіональну інноваційно-інвес-
тиційну політику;

— збільшити співробітництво з іноземними
підприємствами, обмін досвідом, та мотивувати пра-
цівників до інноваційної діяльності, зменшити мігра-
цію науковців;

Запропоновані заходи сприятимуть:
— підвищенню ефективності управління іннова-

ційними процесами на Луганщині;
— вдосконаленню процедур розробки та подаль-

шої реалізації інноваційних програм регіону;
— збільшенню частки інноваційно-активних

підприємств регіону та обсягу інноваційної продукції
в обсязі промислової;

— покращенню ефективності та продуктивності
науково-дослідної роботи;

0

20

40

60

80

100 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Роки

Власні кошти Держ . та місц. бюджети Іноземні інвестори Кредити Інші

Таблиця 1
Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств

у Луганській області за 2005 – 2010 рр.

Показники Роки 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кількість інноваційно активних 
підприємств, одиниць 37 45 67 59 54 59 

у % до загальної кількості 
промислових підприємств 6,0 7,4 11,3 10,2 9,9 11,2 

Обсяги реалізованої інноваційної 
продукції, млн. грн. 1449,7 3848,9 7720,3 12393,3 6158,0 6749,8 

у % до загального обсягу 
реалізованої промислової продукції 4,3 9,6 14,9 17,6 11,0 9,5 

Обсяг інноваційних витрат у 
промисловості, млн. грн. 334,4 96,9 1343,4 2179,0 111,1 243,1 

Впроваджено нових технічних 
процесів, одиниць 35 20 56 45 14 29 

з них маловідходних 10 5 27 23 5 9 
Освоєно нових видів продукції, 
одиниць 42 33 34 51 31 39 

 

Рис. 1. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств
у Луганській області за 2005 – 2010 рр.

Примітка: складено автором за даними [7].

Примітка: складено автором за даними [4].
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— міжнародна співпраця сприятиме підвищен-
ню іміджу регіону та й всієї країни в цілому на між-
народній арені.

Напрямом подальших досліджень є аналіз інно-
ваційної діяльності підприємств на рівні окремих
галузей та розробка методики статистичної оцінки
інноваційної діяльності підприємств.
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Вдовенко Ю. В. Економіко-статистичний
аналіз інноваційної діяльності промислових
підприємств Луганської області

У статті розглянуто сучасний стан розвитку інно-
ваційної діяльності в Луганській області. Проведено

статистичне оцінювання інноваційної діяльності про-
мислових підприємств регіону. Виявлено чинники, які
негативно впливають на ефективне впровадження інно-
вацій. Подано рекомендації щодо поліпшення ста-
ну інноваційної діяльності промисловості регіону й
упровадженню  науково-технічного прогресу .

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність,
регіональні центри інноваційного розвитку, інновацій-
не середовище, інноваційна активність.

Вдовенко Ю. В. Экономико-статистический
анализ инновационной деятельности промышлен-
ных предприятий Луганской области

В статье рассмотрено современное состояние
развития инновационной деятельности в Луганской
области. Проведена статистическая оценка инноваци-
онной деятельности промышленных предприятий
региона. Выявлены факторы, негативно влияющие на
эффективное внедрение инноваций. Даны рекоменда-
ции по улучшению состояния инновационной деятель-
ности промышленности региона и внедрению научно-
технического прогресса .

Ключевые слова: инновации, инновационная
деятельность, региональные центры инновационного раз-
вития, инновационная среда, инновационная активность.
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Сучасні підприємства діють в умовах конкуренції,
яка має хаотичний, складний і глобальний характер,
що вимагає скорочення часу реакції на зміни в умо-
вах обмежених ресурсів. У сучасній економіці тра-
диційні ресурси діють тільки за умови ефективного
використання нематеріальних ресурсів, головною
рушійною силою яких є стратегії конкурентоспромож-
ності підприємства. Сьогодні саме стратегічне плану-
вання зумовлює конкурентоспроможність підприєм-
ства, поступає ключовим ресурсом формування кон-
курентних переваг підприємства.

Різноманітні теоретичні аспекти та досвід страте-
гічного підходу до управління конкурентоспромож-
ністю у закордонних компаніях досліджено в роботах
таких відомих зарубіжних авторів, як Р. Акофф,
І. Ансофф, С. Бир, Е. Голдратт, Р. Дарт, Д. Дей,
Д. Деніелс, Б. Карлоф, Т. Коно, Ф. Котлер, У. Кінг,
Ж. Ламбен, М. Мескон, М. Портер, А. Томпсон,
А. Чандлер, Д. Фахі тощо. Теоретико-методологічні
засади та рекомендації з розробки конкурентних стра-
тегій діяльності підприємств у пострадянських краї-
нах викладено у працях В. Афанасьєва, В. Васильчен-
ка, О. Віханського, Д. Обремчука, Г. Азоєва, Р. Фат-
хутдинова, Д. Юданова, А. Воронкової, Л. Шевченко
та інших [1 – 8].

Визначна роль вуглевидобувної галузі в економіці
країни та зростання попиту на продукцію галузі
зумовили необхідність дослідження специфіки ре-
структуризації вуглевидобувних підприємств і аналізу
проблем, що накопичилися в управлінні ефективним
функціонуванням цих підприємств. Це дозволило
сформулювати основні проблеми в управлінні страте-
гічним розвитком вуглевидобувних підприємств
[9, 10 і ін.]. Однак практичним питанням і пристосу-
ванню теоретичних основ стратегічного менеджменту
до підвищення конкурентоспроможності вуглевидо-
бувних підприємств українські вчені  і практики при-
діляють недостатню увагу.

Мета статті – дослідження деяких теоретико-
методологічних засад формування конкурентоспро-
можних стратегій підприємств вугільної галузі.

На підставі аналізу літературних джерел, що ви-
світлюють практику розвитку вугільної промисловості,
можна зробити висновок, що розвиток підприємств
вугільної галузі України відбувається хаотично, без

певного стратегічного планування й розробки кон-
кретних конкурентоспроможних стратегій. Не маючи
стратегічного напрямку розвитку всієї вугільної
галузі держава вдалася до реструктуризації окремих
її підприємств, зокрема шахт, прийнявши її (реструк-
туризацію) за стратегію. У більшості робіт економістів,
реструктуризація розглядається насамперед як су-
купність конкретних заходів щодо адаптації під-
приємств до умов ринкового конкурентного середо-
вища, перетворення на цій основі їх у конкуренто-
спроможні структури ринку.

Реструктуризація підприємства містить сукупність
організаційно-економічних, правових, виробничо-тех-
нічних заходів, спрямованих на зміну його структу-
ри, системи управління, форм власності, організаційно-
правових форм, спрямованих на збільшення випуску
конкурентоспроможної продукції, підвищення ефектив-
ності виробництва, зростання прибутку.

Щодо стратегії, то це процес управління, що
забезпечує довгострокові цілі підприємства, а її зміст
складається з двох напрямів: формування цільової
складової, тобто стратегії результату і визначення пріо-
ритетної моделі поведінки його досягнення, тобто стра-
тегії процесу.

Стратегія й реструктуризація, на перший погляд, є
поняттями ідентичними. І так вважали при проведенні ре-
структуризації у вугільній галузі, тобто реструктуризацію
подавали як стратегію. Тому з’являється необхідність роз-
глянути поняття реструктуризації детальніше.

На сьогодні універсального визначення поняття
реструктуризації немає, але скорочено його репрезенту-
ють як зміну структури системи. Однак, ураховуючи те,
що підприємство є сукупністю різноманітних систем, до
яких належать організаційна, економічна, правова, управ-
лінська, фінансова, технічна, виробнича тощо, можна
визначити реструктуризацію як зміну організаційної,
економічної, управлінської, фінансової, технічної і
виробничої структур підприємства.

Ми вважаємо доцільним більш широке тлума-
чення реструктуризації. Так, Л. Кальниченко ствер-
джує, що „реструктуризація – це перебудову підприєм-
ства, спрямовано на підвищення його конкуренто-
спроможності й здійснювана завдяки змінам у вико-
ристанні ресурсів і в напрямках діяльності для досяг-
нення цілей підприємства” [9].

УДК 330:622.33
Н. П. Прищепа,

кандидат економічних наук,
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
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Н. П. Прищепа

У питанні реструктуризації підприємства звертає
на себе увагу виділення таких проблем:

— реструктуризація розглядається як комплекс
заходів в адаптації підприємств до умов зовнішнього
середовища, конкуренції, що змінюються. У роботах
фактично всіх економістів підкреслюється, що реструк-
туризацію в Україні зумовлено кризовим станом діяль-
ності підприємств, їхньою слабкою адаптацією до умов
ринкового середовища;

— перетворення відносин власності й організа-
ційно-правових форм підприємства. Як основу діяль-
ності підприємства розглядають приватну власність на
засоби виробництва. У ситуації реструктуризації при-
ватизованих підприємств проблеми приватної влас-
ності зводяться переважно до пошуку „ефективного”
власника, стратегічного інвестора. При реструк-
туризації державних підприємств одним з важливих
заходів прийнято вважати їх приватизацію;

— реструктуризацію розглядають як механізм,
що здатний вивести підприємство з кризи. Метою ре-
структуризації є відновлення платоспроможності
підприємства, ефективне використання ресурсів,
забезпечення умов фінансової стійкості, одержання
стабільних доходів, прибутку;

— реструктуризація передбачає перепроектуван-
ня організаційної структури виробництва й управлін-
ня, підвищення технічного й технологічного рівня
виробництва, які забезпечують скорочення витрат
виробництва, поліпшення якості продукції, що випус-
кається, зміцнення позицій на ринку;

— реструктуризація припускає також перебудо-
ву фінансової, постачальницької та збутової політики;

— в окремих роботах найважливішим аспектом
реструктуризації визнається розробка нової стратегії
управління персоналом, формування нової мотивацій-
ної системи.

Широке коло проблем, які приписують реструк-
туризації, дає підставу стверджувати, що автори теорії
реструктуризації намагаються видати її за стратегію.

Але порівняння понять „стратегія” і „реструктури-
зація” дає підставу визначити, що реструктуризація –
це більш вузьке поняття, воно полягає в зміні струк-
турної компоненти підприємства у формі злиття або при-
єднання. Реструктуризацію розглядають також як
комплекс заходів з адаптації підприємства до умов зо-
внішнього середовища, що змінюється, та як механізм,
здатний вивести підприємство з кризи. Але, як свідчить
практика, результатами реструктуризації вугільної га-
лузі було закриття шахт, збільшення рівня безробіття,
зменшення рівня продуктивності (табл. 1).

Таким чином, здійснювана в Україні реструкту-
ризація підприємств вугільної галузі не дала бажано-
го ефекту.

На відміну від реструктуризації, результат стра-
тегії – виведення з кризи та визначення стратегічних
орієнтирів успішної діяльності підприємства. Отже,
реструктуризація – це частина стратегії, її обов’язко-
вий елемент, серцевина виконання стратегії. Це підтвер-
джується такими розмірковуваннями. Стратегічні
зміни, якщо вони правильно проводяться, мають сис-
темний характер. Вони торкаються усіх аспектів діяль-
ності підприємства. Однак можна виділити два зрізи
підприємства, які є основними при проведенні страте-
гічних змін. Перший – це організаційна структура, дру-
гий – організаційна культура. Стратегія чинить знач-
ний вплив на вибір організаційної структури. Тому не-
обхідно встановити, наскільки чинна організаційна
структура відповідає стратегії, а потім, якщо це необ-
хідно, провести відповідні зміни, тобто реструктури-
зацію, а не навпаки.

Спираючись на це, реструктуризацію підприєм-
ства можна розглядатися в трьох основних напрям-
ках перепроектування контурів бізнесу: змін організа-
ційної структури підприємства, які торкаються широ-
кого спектру економічного розвитку; перепроектуван-
ня організації, її діяльності на підставі корпоративної
культури; реструктуризація як елемент перепроекту-
вання організації на основі реформування всіх підсис-
тем підприємства.

Реструктуризація передбачає три форми змін. По-
перше, побудова економічної моделі організації, що
визначає розподіл ресурсів, необхідних для забезпе-
чення ефективності й конкурентоспроможності кор-
порації. По-друге, формування відповідної фізичної
інфраструктури, утіленням якої є фізичні компоненти
корпорації: будівлі, заводи. По-третє, перепроектуван-
ня архітектури корпорації, що охоплює реорганізацію
роботи й робочих процесів для задоволення вищих
цілей і показників підприємства.

Таким чином, концепція перетворення бізнесу
будується на тому, що успішне вирішення проблем
конкурентоспроможності, ефективного розвитку пе-
редбачає одночасне реформування всіх систем під-
приємства. Зміст реструктуризації в цьому випадку
може бути обмежено проблемами в аспекті виробни-
чої функції, перепроектуванні організації праці, фізич-
ної інфраструктури, оскільки реструктуризація є час-
тиною реформи.

Дослідження свідчать, що реструктуризація в
країнах з розвинутою ринковою економікою спрямо-
вана на забезпечення конкурентних переваг підприєм-
ства, підвищення ефективності виробництва, зростан-
ня прибутку й рентабельності. Реструктуризацію за-
звичай проводять ті компанії, які незадоволені резуль-
татами своєї діяльності.

Реструктуризація може мати характер реформи
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(повне перепланування організаційної структури, пе-
репроектування організаційної культури, перетворен-
ня бізнесу) чи окремих заходів (купівля чи продаж
окремих підрозділів). Але незалежно від цього ре-
структуризація в розвинутих країнах має індивідуаль-
ний характер спроби адаптуватися до вже змінених
умов конкуренції і на цій основі забезпечити ефектив-
не використання ресурсів, максимізувати прибуток.
Необхідність реструктуризації продиктована логікою
подальшого розвитку виробничих відносин, форм
організації бізнесу як форм прогресивного розвитку
продуктивних сил.

Стосовно мети реструктуризації – то усі еконо-
місти одностайні в тому, що реструктуризація повин-
на мати характер пристосування кожного підприєм-
ства до умов конкурентного середовища. Через те,
що всі підприємства мають відмінності стосовно один
одного, то й програми реструктуризації в цьому ра-
курсі будуть мати форму індивідуальних реформ під-
приємства, і вони, безсумнівно, будуть відрізнятися
один від одного. З іншого боку, у частині робіт об-
ґрунтовано відзначається, що специфіка реструк-
туризації зумовлена трансформацією командно-адмі-
ністративної системи у ринкову економіку. Вона пред-
ставляє реформу соціально-економічної трансформації
підприємства й у цьому ракурсі її характерні риси до-
сить типові для всіх підприємств.

Реструктуризація в аспекті становлення ринко-
вої системи господарювання, формування ринкового
конкурентного середовища підприємства фактично має
завершений характер. Актуальне значення має ре-
структуризація в аспекті адаптації підприємства до
умов зовнішнього середовища, виходу підприємств

із кризи, тобто актуальне значення реструктуризація
має як спосіб ринкової адаптації для кожного підприєм-
ства окремо. У цій ситуації, безумовно, перехід до
політики твердих бюджетних обмежень і закриття не-
рентабельних підприємств, як пропонують деякі еко-
номісти, прихильники „шокових методів”, будуть
цілком визначеним стимулом до реструктуризації
підприємства як способу вирішення проблем підви-
щення ефективності і конкурентоспроможності.
Однак реструктуризація не зводиться тільки до пове-
дінкових мотивів менеджерів.

Реальна ситуація в аспекті „результативності”
реформ підприємства стала основою для визначен-
ня реструктуризації як процесу перетворення під-
приємств у суб’єкти ринкових відносин. Звідси ви-
пливає, що реструктуризацію слід розглядати як
реформу підприємства, що має два аспекти: пере-
творення соціально-економічної форми підприємства
й адаптації до умов зовнішнього конкурентного се-
редовища. В аспекті перетворення соціально-еконо-
мічної форми реструктуризація стосується всіх
підприємств. В аспекті пристосування до умов зо-
внішнього середовища реструктуризація під-
приємств, за аналогією до реструктуризації захід-
них компаній, може охоплювати широкий спектр ме-
ханізмів, способів: перетворення організаційної
структури, реінжиніринг процесів, перетворення
бізнесу, корпоративної культури й демократизації
системи управління і власності й інше. Схематичне
уявлення про це дає рис. 1.

Реструктуризація підприємства в аспекті соціаль-
но-економічної форми, типу підприємства, тобто в
аспекті становлення підприємства як первинної струк-

Таблиця 1
Динаміка основних показників реструктуризації вугільної промисловості в Україні, за 2000 – 2009 роки

Н. П. Прищепа

Показники Роки 

2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Видобуток вугілля, млн т 164,8 115,7 83,6 75,9 80,0 81,0 80,3 

Число шахт (кар’єрів) 268/6 259/7 259/6 260/6 271/5 205/5 197/3 

Кількість зайнятих,  
тис. чоловік 

609 621 527 429 400 380 365 

Державні субсидії, % від 
вартості 

75,4 82,2 0 43,7 37,8 6,56* 5,73* 

Зростання продуктивності, 
2000 р. = 100 % 

100 67,7 59,1 65,9 68,5 74,8 79,3 

Капіталовкладення, млн дол. 
США 

Дані відсутні 27,44 247 
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турної ланки нової економічної системи, звичайно, є
прерогативою державного рівня управління економі-
кою. Реструктуризація підприємства в аспекті адап-
тації підприємства до умов зовнішнього конкурентно-
го середовища – прерогатива самих підприємств,
суб‘єктів, що мають право прийняти рішення про ре-
структуризацію.

Головною метою реструктуризації в аспекті соці-
ально-економічної форми є створення інституціональ-
них основ розвитку підприємств як суб’єктів ринко-
вої економіки, конкурентоспроможних структур ринків
недосконалої конкуренції. Реструктуризація як процес
адаптації підприємства до умов зовнішнього середо-
вища передбачає перепроектування внутрішнього се-
редовища з метою ефективного використання ресурсів,
забезпечення діяльності відповідно до запитів ринку,
платоспроможних споживачів. Реструктуризація в ас-
пекті адаптації до умов зовнішнього середовища може
містити безліч різних механізмів, способів перетво-
рення діяльності, перепроектування моделі розвитку.

В економічній літературі прийнято виділяти два
вида реструктуризації – оперативну і стратегічну ре-
структуризацію. Оперативна реструктуризація припус-
кає насамперед реструктуризацію активів і боргових
зобов’язань, у ході яких потрібна розробка схем по-
стачань сировини; визначення методів збільшення об-
сягів продажів, зниження вартості запозиченого капі-

талу, оптимізація основних виробничих процесів і
організаційних структур.

Стратегічна реструктуризація є комплексом за-
ходів, спрямованих на досягнення довгострокових
цілей конкурентоспроможності підприємств. Змістом
стратегічної реструктуризації стає формування ново-
го потенціалу підприємства, досягнення стратегічно-
го рівня конкурентоспроможності.

Таким чином, реструктуризація підприємств –
досить складний і багатоаспектний процес перетво-
рення економічної діяльності відповідно до умов зо-
внішнього середовища, що змінюється. Перебігом рин-
кових перетворень реструктуризацію висунуто як ре-
форму підприємства, спрямовану на відновлення пла-
тоспроможності, збільшення випуску продукції, підви-
щення ефективності виробництва, перетворення в кон-
курентоспроможну структуру ринку. Об’єктом ре-
структуризації є насамперед підприємства з недоско-
налою конкуренцією, що постають її структурною пер-
винною ланкою, визначають міць і могутність країни,
перспективи інформаційного розвитку. Такою галуз-
зю промисловості, що потребує структурної перебу-
дови, є вугільна галузь України. Однак припускаємо,
що реструктуризація повинна йти за стратегією, вико-
нання якої передбачає проведення необхідних змін, без
яких будь-яка стратегія може потерпіти провал. Тому
з повною впевненістю можна стверджувати, що стра-

Н. П. Прищепа

Рис. 1. Реструктуризація як реформа підприємства
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тегічні зміни вуглевидобувних підприємств
вугільної галузі – це ключ до виконання стратегії, яку
обов’язково необхідно розробляти кожному підприєм-
ству для виходу з кризового стану і підвищення рівня
конкурентоспроможності. Потрібні нові, більш детальні
дослідження конкурентних стратегій поряд із планами
реструктуризації вуглевидобувних підприємств.
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Прищепа Н. П. Реструктуризація підприємств
вугільної галузі як складник стратегії конкурен-
тоспроможності

В статті досліджено деякі теоретико-методологічні
засади формування конкурентоспроможних стратегій

підприємств вугільної галузі. Розглянуто проблему
реструктуризації підприємств як комплекс заходів із
досягненню довгострокових цілей конкурентоспро-
можності. Розкрито зміст стратегічної реструктуризації
як процесу формування нового потенціалу підприєм-
ства, досягнення стратегічного рівня конкурентоспро-
можності.

Ключові слова: конкуренція, стратегія, управлін-
ня, вугільна галузь, реструктуризація.

Прищепа Н. П. Реструктуризация предприя-
тий угольной отрасли как составляющая страте-
гии конкурентоспособности

В статье исследованы некоторые теоретико-ме-
тодологические основы формирования конкуренто-
способных стратегий предприятий угольной промыш-
ленности. Рассмотрена проблема реструктуризации
предприятий как комплекс мероприятий по достиже-
нию долгосрочных целей конкурентоспособности.
Раскрыто содержание стратегической реструктуриза-
ции как процесса формирования нового потенциала
предприятия, достижения стратегического уровня кон-
курентоспособности.

Ключевые слова: конкуренция, стратегия, управ-
ление, угледобывающая отрасль, реструктуризация.

Prischepa N. P. Restructuring of enterprises of
coal industry as constituent of strategy of
competitiveness

In the article investigational some теоретико-мето-
дологічні principles of forming of competitive strategies
of enterprises of coal industry. The problem of
restructuring of enterprises as complex of measures is
considered on achievement of long-term aims of
competitiveness. Maintenance of the strategic
restructuring is exposed as to the process of forming of
new potential of enterprise, achievement of strategic level
of competitiveness.

Key words: competition, strategy, management, coal
industry, restructuring.
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Постановка проблеми. Організаційно-правова
форма підприємства грає істотну роль і в внутрішньо-
господарських взаєминах, і в стосунках зі сторонні-
ми організаціями, особливо податковими і страхови-
ми органами. Тому дуже важливо мати системну кла-
сифікацію організаційно-правових форм не лише са-
мих підприємств, але і їхніх структурних підрозділів.
У більшості випадків загальну структуру підприєм-
ства розглядають з позиції внутрішньовиробничої по-
будови не зачіпаючи правовий аспект, в законодавчих,
нормативних актах і господарських документах роз-
різняють дві форми підрозділів підприємства: струк-
турне і відокремлене. Проте для прозорішого і ефек-
тивнішого обліку роботи підприємства важливо мати
системну класифікацію організаційно-правових форм
його підрозділів, чітко сформульовані поняття і повний
перелік характерних ознак (критеріїв) віднесення
підрозділів до певної форми.

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній літе-
ратурі проблеми організаційно-правових форм діяль-
ності підприємств розглядали: В. Голіков, А. Гош,
А. Гриценк, М. Задорожний, А. Ковальов та ін. Не-
зважаючи на значну кількість опублікованих наукових
робіт, чимало теоретико-методологічних аспектів ви-
магають глибших досліджень.

Метою статті є аналіз правового положення
структурних підрозділів підприємств.

У нормативно-законодавчих актах не відбито пра-
вове положення підрозділу підприємства, що об’єднує
(за зразком відокремлених підрозділів) структурні
підрозділи.  Внаслідок цього, основний вид діяльності
вказаної групи структурних підрозділів підприємства в
більшості випадків не співпадає з основним видом діяль-
ності підприємства, до якого вони належать. Такі підроз-
діли підприємств зазвичай не мають закріпленого ста-
тусу ні в положеннях, ні в статутах підприємства.

Узагальнювальною характерною ознакою струк-
турних і відокремлених підрозділів є правове поле, у
рамках якого вони можуть діяти. Структурний підрозділ,
на відміну від відокремленого, практично позбавлено
прав (а в той же час і відповідальності) здійснювати
господарсько-фінансові, обліково-звітні операції у взає-

минах зі сторонніми підприємствами, організаціями,
установами й іншими органами. Тому структурні
підрозділи підприємств в більшості нормативних доку-
ментів не розглядають як організаційно-правову фор-
му. У Класифікації організаційно-правових форм гос-
подарювання Державного класифікатора України [1]
вказано, що: „об’єктом класифікації є визначені чин-
ним законодавством організаційно-правові форми юри-
дичних осіб і їхні відокремлені підрозділи: філії, пред-
ставництва, а також підприємці – фізичні особи, які не
мають статусу юридичної особи”. Тому при зарахуванні
підрозділу до певної організаційно-правової форми до-
цільно виділяти основні критерії розподілу.

До першого критерію слід зарахувати постанов-
ку на облік в податкових і страхових організаціях, що
вказано в Класифікації організаційно-правових форм
господарювання: „..для використання органами дер-
жавного управління й іншими користувачами для об-
ліку, збору й обробки статистичної та адміністратив-
ної інформації відносно державної реєстрації, аналізу
й узагальнення результатів економічної діяльності
суб’єктів господарської (зокрема підприємницькою)
діяльності, ведення державних реєстрів: Єдиного дер-
жавного реєстру підприємств і організацій
України (ЄДРПОУ), Єдиного державного реєстру
юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, Реєстру
корпоративних прав держави та інших”.

Другий критерій виствітлено в пункті 3 статті 64
Господарського кодексу України [2]: „Підприємство
самостійно визначає свою організаційну структуру”.

Третій також визначають згідно з Господарським
кодексом України (п. 1 ст. 64): „Підприємство може
складатися з виробничих структурних підрозділів
(виробництв, цехів, відділень, ділянок, бригад, бюро,
лабораторій тощо), а також функціональних структур-
них підрозділів апарату управління (управлінь, відділів,
бюро, служб тощо)”

Проте приведене в Господарському кодексі
України формулювання організаційної структури
підприємства має не повний характер, оскільки не
вказано правову форму одного з основних складників
підприємства – апарату управління.
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Д. О. Мардар,
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У пункті 4 статті 64 Господарського кодексу
України вказано, що „підприємство має право ство-
рювати філії, представництва, відділення та інші відо-
кремлені підрозділи, погоджуючи питання про розмі-
щення таких підрозділів підприємства з відповідними
органами місцевого самоврядування.. Такі відокрем-
лені підрозділи не мають статусу юридичної особи і
діють на підставі положення про них, затвердженого
підприємством”. При цьому не вказано, що має ле-
жати в основі створення відокремленого підрозділу,
оскільки положення про відокремлені підрозділи за-
тверджуються керівником підприємства або повноваж-
ним представником власника.

Практичний досвід показує, що підставою вибо-
ру організаційної структури повинні служити вироб-
ничо-економічні, управлінські інтереси і можливості
підприємства, з урахуванням його величини і терито-
ріальної розташованої.

Аналізуючи організаційні структури підприємств
з позицій відособленості їх підрозділів можна виділи-
ти три їх групи:

— що складаються тільки зі структурних під-
розділів;

— що складаються  зі структурних підрозділів
(далі СП) і одного або декількох відокремлених
підрозділів (ВП);

— що складаються в основному з відокремлених
підрозділів і одного - двох структурних (таблиця 1).

Серед суб’єктів господарювання на сьогоднішній
день існує велика кількість підприємств, організацій-
на структура яких складається в основному з відок-
ремлених підрозділів. Наприклад, в структурі кожно-
го державного підприємства по видобутку вугілля
Міністерства енергетики і вугільної промисловості
України є 15-26 відокремлених підрозділів при
1-3 структурних. Так, у складі Державного підприєм-
ства (далі ДП) „Луганськвугілля” 20 великих
підрозділів, з яких 19 відокремлених: 8 шахт з чи-
сельністю трудящих більше 13 тисяч чоловік, ремонт-
но-механічний завод (близько 400 чол.), вантажно-
транспортне управління (340 чол.) і так далі, струк-
турний підрозділ „Автообслуговування” (40 чол.) і
структурні підрозділи апарату управління підприємства
(рис. 1).

Усі відокремлені підрозділи згідно із законодав-
чими і нормативними актами діють на підставі затвер-
джених положень, зі своїми апаратами управлінь,
окремими балансами, рахунками в банках, мають іден-
тифікаційні коди, є самостійними обліковими одини-
цями.  Функціональні (дирекції, служби, відділи) і інші
структурні підрозділи, що входять до складу підприєм-
ства, не мають таких прав і повноважень.

Тому весь облік діяльності, взаємини з органа-

ми статистики, податковими інспекціями, страховими
фондами здійснюють підприємства по структурі, що
об’єднує ці структурні підрозділи та є невизначеною в
правовому полі. Такі структури у складі підприємств
не мають документально закріпленої организаційно-
правової форми ні у статутах підприємств, ні в окре-
мих положеннях.

Така ситуація створює певні проблеми при до-
триманні законодавчих аспектів роботи підприємства.
При постановці на облік в страхових фондах
(з 01.01.2011 р. до Пенсійного фонду, а до цього пері-
оду і до Фонду соціального страхування від нещас-
них випадків) страхувальником працівників структур-
них підрозділів є підприємство з його основним ви-
дом діяльності. Отже, не співпадають класи профе-
сійного ризику виробництва і страхові тарифи при стра-
хуванні працівників. Кожне підприємство з видобутку
вугілля, яке одержує дотації з державного бюджету,
робить щорічно відрахування до фондів страхування
в розмірах, що перевищують мільйон і більш гривень.
У вугільній промисловості з підземним способом ви-
добуток вугілля це питання є найбільш актуальним,
оскільки цей вид економічної діяльності належить до
найвищого класу професійного ризику виробництва.

Аналіз організаційних структур підприємств з
правового боку показує, що зі створенням хоча б
одного відокремленого підрозділу, відбувається ділен-
ня підприємства на частини: за майном, за кількістю
працівників і фондом заробітної плати, за обліком і
звітністю тощо, отже створюються окремі бухгалтер-
ські баланси. У свою чергу, основне підприємство в
будь-яких варіантах організаційних структур складає
самостійний баланс.

Звідси витікає, що через відсутність у норматив-
но-законодавчих актах визначення організаційно-пра-
вової форми структури підприємства, що об’єднує
структурні підрозділи, підприємство вимушене скла-
дати два баланси: самостійний і окремий, вести по-
двійний облік, звітність та інші встановлені законом опе-
рації під одним ідентифікаційним кодом - кодом основ-
ного підприємства, а, отже, й усіма його параметрами.

Якщо відособлений підрозділ згідно із Законом
України „Про державну реєстрацію юридичних осіб і
фізичних лиц-підприємців” [3, ст. 4, п. 4] не підлягає
реєстрації, але підприємство зобов’язане внести до
своєї облікової картки відомості про нього [3, ст. 28],
то виникає необхідність обліку так само тих підрозділів,
що об’єднують структурні. Такий підрозділ не є
самостійним підприємством, але постає частиною
основного підприємства, що має бути виствітлено в
реєстраційній карті.

Висновки. Проведене дослідження показує не-
обхідність внесення змін до законодавчих актів віднос-
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но критеріїв визначення правового статусу підприємств
і його підрозділів. Необхідно визначити, що таке відо-
кремлений або інший, такий, що об’єднує структурні,
підрозділ, зокрема апарат управління підприємством,
їхній організаційно-правовий статус для підприємств
з різними організаційними структурами.

Віддзеркалення в нормативно-законодавчих
актах повної структури підприємства, усіх його
підрозділів, розробка положень, дозволить не лише
розкрити фактичну картину побудови підприємства,
але й у низці випадків отримати економію від знижен-
ня розмірів відрахувань до страхових фондів і інших
видів виплат.
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структурних підрозділів підприємств та запропоновано
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Постановка проблеми. Досвід зарубіжних фірм
і компаній переконливо свідчить, що там, де докорін-
но змінилися людські взаємовідносини, у значній мірі
підвищилася продуктивність праці, покращилася якість
продукції, стабілізувався ринок і в цілому покращився
фінансовий стан підприємств.

Менеджер з персоналу – фахівець, здатний
послідовно домагатися збалансованості прав та
обов’язків наймача і найманого співробітника. Посеред-
ник між адміністрацією та співробітниками, котрий до-
помагає у встановленні ефективного діалогу між ними.
Менеджери, які успішно ведуть справу, усвідомлюють,
що людські ресурси заслуговують на увагу, оскільки
вони важливий чинник прийняття стратегічних управлін-
ських рішень, що визначають майбутнє фірми.

Щоб підприємство ефективно працювало,
використовується три вирішальних елементи: задача
і стратегія, організаційна структура, управління пер-
соналом. Однак, як слушно зазначено в роботах
[1; 2; 3], важливо пам’ятати, що саме люди роблять
роботу, подають ідеї і дозволяють фірмі жити. Навіть
найбільш капіталоємні, добре сконструйовані орга-
нізації вимагають кваліфікованого персоналу, що при-
водить їх у рух.  Не можна не погодитися з думкою
про те, що люди обмежують чи поширюють силу і
слабкість підприємства (див. роботи [4; 5; 6; 7]). Але
оскільки багато сучасних промислових підприємств
є збитковими можна стверджувати, що проблема
формування кадрової політики залишається невирі-
шеною.

Метою статті є розробка практичних аспектів з
аналізу ефективності кадрової політики промислових
підприємств Донбасу.

Представимо механізм аналізу ефективності кад-
рової політики промислових підприємств на прикладі
ТОВ НПП „Донмаш”. Переваги, які було досягнуто
останнім часом у роботі з персоналом підприємства,
а також недоліки цієї роботи представлено в таблиці 1.

З наведених даних можна зробити висновок, що
робота з персоналом, її форми й методи вимагають
постійного розвитку й удосконалювання. За останній
час зусиллями працівників відділу кадрів, відділу праці
досягнуто значні переваги в персоналі-менеджменті,
але й багато недоліків.

Необхідно відзначити, що ТОВ НВП „Донмаш” взяв
на озброєння багато передових методів роботи з персо-
налом, яких ще немає на вітчизняних підприємствах.
Серед них особливе місце посідає система прийому
молодих фахівців. Розглянемо її сутність докладно.

Омолодження складу персоналу необхідно. Уже
зараз середній вік фахівців – 41 рік, службовців -
39 років, робітників - 40 років. Не поповнюючи ко-
лектив перспективною молоддю ми приречені на „ста-
ріння” персоналу. Уже зараз серйозну стурбованість
викликає група верстатників, середній вік яких
40 – 45 років. Через кілька років не буде кому працю-
вати. Тому дирекція підприємства бачить в омоло-
дженні кадрового складу один із пріоритетних на-
прямків кадрової політики на найближчі роки.

Відбір починається „від шкільної лави”. Це ново-
введення в системі. Досвід провідних світових фірм
говорить про те, що необхідно як можна раніше роз-
починати розвиток здатностей потенційних працівників.
З метою розвитку традицій трудових династій, пріори-
тетне право оформлення на роботу одержують ті, чиї
батьки (або хоча б один з них) працюють на ТОВ
НВП „Донмаш”.

Працівники відділу кадрів організують спеціалі-
зоване тестування абітурієнтів з урахуванням серед-
нього бала атестата зрілості, що не повинен бути ниж-
чим чотирьох. Претендент на посаду повинен викона-
ти всі пункти прийнятих ним зобов’язань, зокрема
зобов’язання опанувати комп’ютерну техніку й вільно
володіти іноземною мовою. Тристоронній договір про
цільову підготовку конкретного фахівця в академії й
гарантії його працевлаштування в ТОВ НВП „Донмаш”
полягає після закінчення 1-го курсу за результатами
підсумкового контролю успішності не нижче 4 балів і
виконанні ним зобов’язань.

У період з 2006 по 2011 роки в структурі персо-
налу ТОВ НВП „Донмаш”  відбувся ряд змін, що тор-
кнувся і якісного, і кількісного складу працівників
підприємства. Ці зміни виявилися велінням часу, су-
часного підходу до персоналу як до нового ресурсу
підприємства й відбилися в змінах кадрової політики
заводу в цілому.

Далі подамо кількісний і якісний аналіз складу
працівників ТОВ НВП „Донмаш” і зробимо низку ви-
сновків, які, як ми гадаємо, допоможуть у процесі
формування кадрової політики підприємства. Сфор-
мована ситуація вимагає нового ставлення до праці й
нового рівня якості робочої сили. Система контролю
якості, застосовувана в ринковій економіці припускає
або якісний товар, або не якісний. Це зажадало нових
умов забезпечення якості. Були висунуто нові вимоги
з технічного контролю, спираючись на висновки за-
кордонних фахівців, запрошених на завод.

Потрібна система підбору навчання, руху, підго-
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Таблиця 1
Основні переваги й недоліки кадрової роботи ТОВ НПП „Донмаш”

В. А. Кучер

Переваги кадрової роботи  ТОВ „Донмаш” Недоліки кадрової роботи ТОВ „Донмаш” 
1.  Прийом і оцінка персоналу 

1. Підвищення вимог до претендента на 
вакантну посаду 

1. Наявність професіограм тільки за окремими 
професіями 

2. Прийом фахівців через систему соціально-
психологічного тестування й профорієнтації 

2. Недостатній ступінь зворотного зв’язку між 
підрозділом, до якого потрапляє новий працівник і 
відділом кадрів заводу 3.Розробка професіограм і аналіз посад 

4. Набір на вакантні посади переважно із 
внутрішнього ринку – міра соціального захисту 
працівників підприємства 
5. Омолодження кадрового складу й цільовий 
прийом молодих фахівців 
6. Робота з удосконалювання прийому й 
оцінювання персоналу 

2. Система обліку й руху кадрів 
1. Удосконалювання методів і форм обліку й 
руху кадрів  

1. Відсутність аналітичної роботи в системі 
персоналу. Збір тільки статистичних даних без 
їхнього аналізу й доробки пропозицій з 
удосконалювання 

2. Введення систем АСУ – кадри, що дозволили 
автоматизувати ручну працю й скоротити 
кількість працівників  

2. Недосконалість АСУ – кадри. Не всі види 
роботи з персоналом з обліку й руху. Багато 
паперової роботи 

3. Чинна система обліку й руху дозволяє 
працювати із численним персоналом без збоїв і 
плутанини  

 

3. Система навчання й підвищення кваліфікації 
1. ТОВ НВП „Донмаш”  єдине підприємство, що 
реалізувало систему безперервного виробничо-
економічного навчання  

1. Відсутність якісної методичної бази профосвіти  

2. Охоплення всіх категорій працівників   2. Відсутність нормативної бази, що регламентує 
основні напрямки діяльності служби навчання 

3. Характер, що попереджає, навчання  
 

3. Відсутність кодифікації змістовної частини 
праці на підприємстві 

4. Ритмічна й постійна робота атестаційних 
комісій і проведення атестацій фахівців 

4. Недостатнє          матеріально-технічне 
забезпечення служби навчання 

5. Привілеї фахівців з ВНЗ України  5. Відсутність інформаційної системи, яка 
пов'язувала б воєдино відділ кадрів і відділ 
планування і допомогла б у координації їхньої 
діяльності 

4. Робота з резервом керівних кадрів і керування кар’єрою 
1. Формування резерву керівних кадрів – один із 
пріоритетних напрямків кадрової політики ТОВ 
НВП „Донмаш”  

1. Керівники підрозділів, побоюючись 
підсиджування, іноді підбирають собі резервістів 
за принципом „чим гірше – тим краще” 

2. Фахівці зараховуються в перспективний 
управлінський резерв на основі аналізу 
психофізіологічних характеристик 

2. Недолік кандидатів для зарахування в резерв 
для висування на керівників середньої ланки 

3. Вся інформація про службове професійне 
просування фахівців заноситься в базу даних 

3. Відсутність мотивації резервістів до 
самовдосконалення 

4. Відділ навчання організує інтенсивну 
підготовку резервістів з використанням різних 
методик (курси підвищення кваліфікації, 
семінари, психологічні тренінги, дублювання 
керівників) 

4. Неможливість використати кар’єрну модель 
„піраміда” стосовно  більшості працівників. Через 
старіння досвіду використання цієї моделі 
виявляються зайвим. Вона ефективна тільки для 
працівників, які безупинно вдосконалюються і 
можуть повністю віддати свій корисний потенціал  

5. З появою вакансій резервіст проходить ще 
одне попереднє стажування 
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товки резерву й інших кадрових заходів, тобто кадро-
ва політика зовсім нового рівня.

Аналіз персоналу будемо проводити за наступ-
ними критеріями:

1. Аналіз змін у структурі й кількості персоналу;
2. Аналіз освітнього рівня працівників;
3. Аналіз стажу роботи й віку працівників;
4. Аналіз плинності й трудової дисципліни.
Вихідні дані подано у таблиці 2.
Далі проаналізуємо зміни структури й кількості

персоналу за категоріями. У період з 2006 по
2011 роки в ТОВ НВП „Донмаш” відбувалося постійне
зменшення кількості працівників. Так, якщо в
2006 році на підприємстві працювали 238 чол., то
в 2011 році на заводі залишилися 153 чол.

Максимальне зниження кількості було зафіксо-
вано в 2010 році – 1771 чол. (8,69%), мінімальне при-
пало на 2008рік – 683 чол. (3,10%), причому скоро-
чення спостерігалося за всіх категоріях персоналу. Це
свідчить про спрямованість кадрової політики на по-
ступову оптимізацію кількості працівників (чисельність
приймалася як функція, що залежить від величини й
динаміки обсягу виробництва).

Динаміку загальної кількості в зіставленні зі змінами
питомої ваги категорій персоналу представлено в табл. 3.

З таблиці 3. видно, що зниження кількості робіт-
ників супроводжується паралельним скороченням
їхньої частки в загальній структурі персоналу. За до-
сліджуваний період питома вага даної категорії скоро-
тила на -1,3%. Водночас частка керівників збільши-
лася на 1,4%, незважаючи на скорочення й цієї кате-
горії персоналу. У незначному ступені збільшилася
питома вага фахівців у структурі (+0,2%), кількість
службовців скорочується паралельно зниженню їхньої
ваги в загальній структурі.

Збільшення частки керівників у структурі персо-
налу, а також зростання вимог до якості продукції, а у
зв’язку із цим посилення організаційної й контролю-
вальної функції в механізмі менеджменту підприємства
дозволяють допустити зміни й у нормах з управління.

Отже, можна зробити наступні висновки:
1) кадрову політику ТОВ НВП „Донмаш” спря-

мовано на поступову оптимізацію кількості працівників
відповідно до обсягів виробництва продукції. Існування
на підприємстві надлишкової кількості персоналу має
два істотних аспекти:

а) економічний. Якщо скоротити працівників відпо-
відно до  сьогоднішнього завантаження потужностей,
то при збільшенні останньої (а це – стратегічна мета)
стане відчуватися недостача персоналу, тобто кадро-
вий потенціал буде втрачений, а це неприпустимо;

б) соціальний. Зміст на заводі наднормативної
кількості – міра соціального захисту. Якщо одночас-
но звільнити весь зайвий у цей час персонал, це ви-
кличе величезне поповнення армії безробітних і
соціальний сплеск. Це спричинить   загрозливі наслідки
(зростання злочинності, вичерпання засобів держбю-
джету на соціальні виплати безробітним тощо).

2) разом з тим адміністрація проводить поступо-
ве скорочення складу, оскільки надлишкова кількість
обертається перевитратою фонду оплати праці й лягає
на собівартість виробленої продукції. Це в ще більшо-
му ступені роздуває ціну й, тим самим, знижує кон-
курентоздатність фірми. Найбільш суттєво зниження
торкнулося робітників. Це пов’язано з тим, що
кількість робітників прямо залежить від обсягу
випуску продукції, у той час як кількість інших кате-
горій залежить так само й від ряду інших факторів
(організаційна структура, ефективність управлінського
апарату);

3) зміна частки службовців і фахівців незначно.
Якість робочої сили – поняття багатогранне. З

одного боку – це здібності людини, зумовлені його
рівнем освіти і підготовки до роботи, віком, досвідом й
іншими вимірюваними показниками. З іншого боку –
це ставлення людини до праці, до підприємства, на якому
він працює. Це незмінні якості робочої сили.  У сфор-
мованих умовах особливу увагу адміністрація й служ-
ба персоналу  приділяє якісному складу кадрів. Від
якості персоналу залежить ефективність його викорис-
тання й резерви інтенсифікації праці.

Далі розкриємо сутність аналізу трудящих за рівнем
освіти. На підприємстві персонал розподілено за чотир-
ма основними групами залежно від  рівня освіти:

— працівники з вищою освітою;
— працівники із середньою фаховою освітою;
— працівники із середньою освітою;
— працівники з неповною середньою освітою.
Для аналізованого періоду характерне зниження

кількості персоналу за всіма освітніми групами. Ви-
конаний аналіз дозволяє констатувати наступне:

1) працівники, які мають вищу й середню фахо-
ву освіту. Для цих груп персоналу характерне
збільшення їхньої питомої ваги в загальній кількості,
незважаючи на зниження кількості працівників даних
категорій в абсолютному вираженні. Так, якщо в
2006 році 44 працівників з вищою освітою становили
18,4% від загальної чисельності персоналу, то
в 2011 році кількість цієї групи, скорочена до 35 чо-
ловік складає, проте , уже 22,7%. Спостерігається тен-
денція до збільшення частки працівників із вищою й
середньою фаховою освітою.

2) працівники, які мають середню освіту й не-
повну середню освіту. Для цих груп персоналу ха-
рактерно паралельне скорочення їхньої абсолютної
кількості й частки в загальному складі персоналу. Пра-
цівники, що мають середню освіту, становлять основ-
ну частину персоналу підприємства, про що свідчить
їхня частка в загальній кількості: на початок аналізо-
ваного періоду вона перевищувала сумарну частку
трьох інших освітніх груп. У 2011 році частка цієї групи
усе ще залишається значною.

Динаміка персоналу із середньою освітою від-
різняється незначними коливаннями при загальній
тенденції до зниження.

3) група працівників з неповною середньою
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Таблиця 2
Статистичні дані про склад персоналу ТОВ НПП „Донмаш” у період з 2006 по 2011 роки

Таблиця 3
Статистичні дані про склад персоналу ТОВ НПП „Донмаш” у період з 2006 по 2011 роки

Роки Категорії 
працівників 

Зміна кількості персоналу Зміна питомої ваги категорій у 
загальній кількості, % абсолютне, чол. відносне, % 

2007 Робітники  
Керівники 
Фахівці 
Службовці 

-22 
-1 
-6 
-1 

-13,41 
-5,26 

-12,24 
-16,6 

-0,6 
+0,4 
+0,2 

- 
2008 Робітники  

Керівники 
Фахівці 
Службовці 

-13 
-2 
-6 
0 

-9,15 
-11,1 
-13.9 

0 

+0,7 
- 

-0,6 
- 

2009 Робітники  
Керівники 
Фахівці 
Службовці 

-3 
0 
-1 
-1 

-2,3 
0 

-2,7 
-20 

- 
+0,2 
-0,1 
-0,1 

2010 Робітники  
Керівники 
Фахівці 
Службовці 

-11 
-1 
-2 
0 

-8,7 
-6,25 
-5,5 

0 

-0,7 
+0,4 
+0,3 

- 
2011 Робітники  

Керівники 
Фахівці 
Службовці 

-12 
0 
-1 
0 

-10,4 
0 

-13,3 
0 

-0,7 
+0,4 
+0,4 

- 
 Всього 
за  

період 

Робітники  
Керівники 
Фахівці 
Службовці 

-61 
-4 

-16 
-2 

-43,96 
-22,61 
-47,64 
-36,6 

-1,3 
+1,4 
+0,2 
-0,1 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість 

Показники 

чол. % чол. % чол. % чол. % чол. % чол. % 
Усього 
працівників, 
зокпема; 

238  208 100 187 100 183 100 168 100 153 100 

- робітників 164 68,9 142 68,3 129 69,0 126 69,0 115 68,3 103 67,6 
- керівників 19 8,2 18 8,6 16 8,6 16 8,8 15 9,2 15 9,6 
- фахівців 49 20,4 43 20,6 37 20,0 36 19,9 34 20,2 33 20,6 
- службовців 6 2,5 5 2,5 5 2,4 4 2,3 4 2,3 4 2,3 

За освітою 
Вища  44 18,4 40 19,2 36 19,2 37 20,1 36 21,4 35 22,7 
Середнє спеціальне 45 18,8 40 19,4 36 19,5 37 20,0 35 20,7 33 21,4 
Середнє 119 50,2 100 47,9 91 48,4 88 48,2 81 48,1 72 48,5 
Неповне середнє 30 12,6 28 13,5 24 12,9 21 11,7 16 9,8 11,4 7,4 

За стажем роботи на ТОВ НВП „Донмаш” 
До 3-х років 49 20,7 37 17,8 35 18,4 32 17,5 26 15,3 15 9,7 
 4…10 55 22,8 45 21,9 39 20,6 36 19,6 34 19,9 39 25,5 
11…20 77 32,5 70 33,7 62 33,4 61 33,2 57 34,0 54 35,1 
21…30 31 13,0 32 15,2 30 16,2 33 18,0 34 20,2 33 21,4 
Понад 30 26 11,0 24 11,4 21 11,4 21 11,7 17 10,6 12 8,2 
 

а а
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освітою прогресивно знижує свою кількість, причому
темпи зниження різко зросли з 2008 року.

Можна зробити такі висновки:
1. Серед керівників і фахівців необхідно прово-

дити заходу щодо максимізації кількості працівників з
вищою освітою.

2. Серед керівників із середньою фаховою осві-
тою переважно – майстри, тому на діаграмі ми бачи-
мо,  що в групі керівників більша частка середньої
фахової освіти. Для майстрів це припустимий освітній
рівень. Керівники більш високого рангу повинні мати
вищу освіту.

3. Необхідно й далі скорочувати рівень неповної
середньої освіти.

Заходи, які варто провести:
— дотримуватися і надалі високих вимог при

прийомі на роботу на посаду керівника або фахівця;
— відділу виробничого навчання необхідно

вести роботу з підвищення рівня освіти персоналу
зокрема підвищувати рівень із неповнї середньої до
середньої спеціальної, а потім і вищої освіти. Для
цього необхідні заходи щодо перетворення, яке мож-
ливе у двох напрямках:

а) створення на базі відділу виробничо-економіч-
ного навчання кадрів самостійного навчального закла-
ду для підготовки кадрів, що має свою методичну,
наукову базу й викладацький склад.

б) при неможливості організувати навчання за
певною професією, налагодити контакти із провідни-
ми  навчальними закладами країни й спрямовувати
туди працівників для навчання або підвищення квалі-
фікації. Цей напрямок здається більше прийнятним і
вимагає додаткових досліджень.

Залежно від стажу роботи виділимо п’ять основ-
них груп персоналу:

1) стаж роботи до трьох років – співробітники,
недавно прийняті на роботу, які адаптуються на підпри-
ємстві, володіють незначним досвідом роботи;

2) стаж роботи 4 – 10 років – співробітники на
етапі професійного росту;

3) стаж роботи 11 – 20 й 21 – 30 років – основна

виробнича сила підприємства. Співробітники мають
знання й досвідом роботи, їхній вік 30 – 50 років – пік
кар’єри й професіоналізму;

4) стаж роботи більше 30 років – працівники
пенсійного віку, що володіють багажем знань і досвіду,
але менш адаптивні до зміни інформації й до зміни умов
праці.

Динаміку середнього стажу працівників графіч-
но представлено на рис. 1.

Середній стаж робіт на підприємстві росте. Це
було досягнуто за рахунок різкого зниження частки
співробітників зі стажем до 3-х років і збільшення
частки співробітників зі стажем 21 – 30 років. Крім
того, вплинуло скорочення п’ятої групи – співробіт-
ників зі стажем вище 30 років.

Збільшення частки найбільш сприятливих для
підприємства груп працівників – зі стажем 11 –
30 років, позитивно позначиться на якості праці, тому
що це найбільш кваліфіковані працівники. Але, якщо
не збільшувати частку працівників зі стажем до трьох
років, це досягається прийомом на роботу нових
співробітників, це може привести до дефіциту квалі-
фікованого персоналу через 15 – 20 років.

Аналіз плинності кадрів і стану трудової дисцип-
ліни на підприємстві.

Плинність є один з основних показників ефектив-
ності роботи кадрових служб, що визначається як „рух
робочої сили, зумовлений незадоволеністю працівни-
ка робочим місцем (умовами праці, побуту тощо) – так
названа „активна” плинність, незадоволеністю органі-
зації даним працівником - „пасивна” плинність”.

„Пасивна” плинність прямо корелює зі станом тру-
дової дисципліни на підприємстві. Динамікк плинності
кадрів і порушень трудової дисципліни представлено
в табл. 4 .

Проаналізувавши таблицю можна зробити на-
ступні висновки:

1) до 2009 року плинність була досить високою.
Порівнюючи темпи плинності зі станом трудової дис-
ципліни, бачимо, що в цей період порушень було більше,
тобто  „пасивна” плинність мала місце через недисцип-

Рис. 1. Динаміка середнього стажу робітників
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лінованість персоналу, але була присутня й „активна”
плинність, пов’язана з високими вимогами персоналу
до якості робочих місць, а також з альтернативою пра-
цевлаштування за межами ТОВ НВП „Донмаш”.

2) зі збільшенням ситуації на ринку праці, за-
криттям промислових підприємств регіону, поряд з
якими ТОВ НВП „Донмаш” регулярно працював і
виплачував заробітну плату, зникла „активна”
плинність.

Висновки. Зникнення альтернативи зовнішньо-
го працевлаштування збільшило робочу сили, знизи-
ло вимоги працівників. З іншого боку, покращено
умови праці на підприємстві, підвищився рівень мо-
тивації й оплати праці. Стали застосовувати більше
тверді санкції до порушників трудової дисципліни. Це
вплинуло на скорочення „пасивної” плинності.  У наш
час плинність персоналу на ТОВ НВП „Донмаш” дещо
стабілізовано.

Також можна констатувати, що завдяки реалі-
зації стратегії управління персоналом соціальні умови
стали сприяти стабілізації і закріпленню кадрів, поліп-
шенню умов праці, але через фінансову кризу це не
спонукає до збільшення його продуктивності.
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Кучер В. А. Пракичні аспекти аналізу
ефективності кадрової політики промислових
підприємств Донбасу

Сформульовано основні переваги й недоліки кад-
рової роботи сучасного промислового підприємства.
Розкрито механізм аналізу ефективності кадрової полі-
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достатки кадровой работы современного промышлен-
ного предприятия. Раскрыт механизм анализа эффек-
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Таблиця 4
Динаміка плинності кадрів і порушень трудової дисципліни

Показники Роки 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Плинність, усього, %  
зокрема:  - робітників  ППП 

             - верстатників основних 

8,2 
9,7 
9,0 

7,4 
8,5 
9,5 

7,2 
8,8 

11,0 

5,5 
6,9 

11,0 

3,6 
4,2 
6,3 

3,1 
3,7 
5,5 

2. Кількість порушень порядку  
і робочої дисципліни на  
100 працівників, чол. 

 
1,7 

 
,7 

 
1,7 

 
1,7 

 
0,7 

 
0,9 
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Постановка проблемы. Мероприятия прави-
тельства Белгородской области по государственной
поддержке малого предпринимательства (МП) направ-
лены на развитие предпринимательской активности на-
селения, создание эффективных предприятий в про-
изводственной и инновационной сферах, развитие
внешнеэкономической деятельности малых предприя-
тий. В сферу малого бизнеса ежегодно привлекаются
средства из различных источников финансирования,
включая кредитные ресурсы банков, средства област-
ного и федерального бюджетов на общую сумму
около 550 млн руб. Это позволило создавать в области
каждый год свыше 2,5 тыс. рабочих мест за счет
реализации инвестиционных проектов субъектами
малого предпринимательства.

Правительством области разработаны механизмы
финансовой поддержки субъектов малого предпри-
нимательства области, каждый из которых ориенти-
рован на определенную категорию предпринимателей –
от впервые открывающих свое дело, до предпри-
нимателей, имеющих опыт работы в бизнесе, реали-
зуемые через действующие структуры поддержки
малого предпринимательства.

С июля 2003 г. действует специализированный
фонд – Белгородский областной фонд поддержки ма-
лого предпринимательства, который обеспечивает
упрощенный доступ субъектам малого бизнеса к бан-
ковским ресурсам путем предоставления целевых
субсидированных за счет средств областного бюджета
займов на развитие бизнеса размером до 300 тыс. руб.
под 10% годовых сроком до трех лет. Кредитные ре-
сурсы предоставляют Сбербанк России, ОАО ВТБ и
ЗАО „Белгородсоцбанк” в рамках заключенных с пра-
вительством области соглашений. Гарантии возврата
банковских ресурсов обеспечивает правительство
области путем предоставления в залог областного
имущества и государственной гарантии области за
счет средств областного бюджета. Важнейшим ито-
гом работы фонда является активизация предприни-
мательской деятельности в муниципальных образова-
ниях, имеющих наиболее низкий уровень занятости
населения, в сельских поселениях области.

Эффективность данного механизма финансовой
поддержки признана как предпринимателями, так и
российскими и зарубежными мнкрофинансовыми орга-

низациями. Белгородский областной фонд поддержки
малого предпринимательства был победителем
конкурса, проведенного Российским Микрофинансо-
вым центром, в номинации „За вклад в развитие микро-
предпринимательства в Российской Федерации”.

Белгородский областной фонд поддержки мало-
го предпринимательства осуществляет финансовую
поддержку из областного бюджета инвестиционных
проектов предпринимателей, имеющих развитый биз-
нес и собственное залоговое обеспечение для возврата
заемных средств, в форме субсидирования части про-
центной ставки по банковским кредитам. Ежегодно
финансовая поддержка в рамках данного механизма
предоставляется на реализацию более 125 инвестици-
онных проектов.

Для предпринимателей, не имеющих достаточ-
ного залогового обеспечения возврата банковских
кредитов, с 2006 г. начата реализация нового меха-
низма поддержки, который дает возможность пред-
принимателям получить поручительство Белгород-
ского областного фонда поддержки малого предпри-
нимательства на „необеспеченную” часть банковско-
го кредита (не более 50% суммы кредита) для реали-
зации инвестиционных проектов в приоритетных ви-
дах предпринимательской деятельности. В рамках дан-
ного механизма в сферу малого бизнеса ежегодно
привлекались субвенции федерального бюджета, по-
лученные областью па конкурсной основе, которые
использовались для возмещения 90% затрат предпри-
нимателей на выплату вознаграждения Фонду за вы-
данное поручительство. При этом на создание гаран-
тийного резерва Белгородского областного фонда
поддержки малого предпринимательства для реали-
зации данного проекта областной бюджет предоста-
вил средства в объеме 5 млн руб.

По итогам конкурса Минэкономразвития России
Белгородской областью получены средства федераль-
ного бюджета на реализацию проектов по развитию
бизнес-инкубатора, поддержку субъектов малого биз-
неса, производящих товары на экспорт, поддержку
кредитных потребительских кооперативов, а также на
субсидирование части процентной ставки по кредитам
и займам [3]. Средства федерального бюджета подан-
ным проектам предоставлены на условиях равного до-
левого субсидирования из областного бюджета.
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В результате реализации проекта по развитию биз-
нес-инкубатора введена в эксплуатацию первая оче-
редь инновационного бизнес-инкубатора в г. Белгоро-
де, где размещаются на льготных условиях первые пять
малых инновационных предприятий. В ближайшей
перспективе бизнес-инкубатор станет стартовой пло-
щадкой для развития 40 малых предприятий.

Учитывая приграничное положение области, ко-
торое дает ей дополнительные конкурентные преиму-
щества, правительство области в рамках совместных
проектов с Минэкономразвития России поддержива-
ется внешнеэкономическую деятельность МП. Вслед-
ствие этого более 10 субъектов малого бизнеса еже-
годно получают финансовую поддержку на мероприя-
тия по сертификации производства в соответствии с
международными стандартами качества, частичное
возмещение расходов по уплате банковских процен-
тов по кредитам, полученным на развитие экспортной
деятельности. Более 20 субъектов малого бизнеса
приняли участие в международных выставках в
г. Харькове, при этом 2/3 затрат, связанных с выста-
вочно-ярмарочной деятельностью, возмещены пред-
принимателям из средств федерального бюджета. В
целом на развитие внешнеэкономической деятельности
использованы средства областного и федерального
бюджетов в объеме около 2,5 млн руб. ежегодно.

Малым инновационным предприятиям области
оказана финансовая поддержка за счет средств госу-
дарственного Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, в рамках
заключенного с правительством области соглашения
о сотрудничестве, в объеме свыше 6 млн руб., в фор-
ме субсидирования части процентных ставок по бан-
ковским кредитам и частичного финансирования
инновационных проектов в рамках программ для
малых предприятий и научных учреждений.

Для ускоренного развития инновационного
малого бизнеса разработана концепция создания на-
учно-технического парка „Инновационный центр Ду-
бовое” в Белгородском районе. На его территории
предполагается разместить общественно-деловой
центр, комплекс лабораторно-производственных мо-
дулей под исследовательские и экспериментально-
производственные подразделения компаний-
резидентов, обустроенных соответствующей совре-
менной инженерной и информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктурой.

Одним из элементов инновационной инфраструк-
туры станет также акционерное общество, создавае-
мое с участием правительства области и Белгород-
ского государственного университета на базе ОГУ
„Инновационно-технологический центр „Стратегиче-
ская инициатива” БелГУ”.

В целях развития кадрового потенциала малого
бизнеса в рамках утвержденной правительством об-
ласти Программы предоставления информационно-
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образовательных услуг субъектам малого предпри-
нимательства, реализуемой на базе Белгородского
областного фонда поддержки малого предпринима-
тельства, обучение основам введения бизнеса прохо-
дят около 600 предпринимателей ежегодно, на эти
цели использовано около 1 млн руб. из средств
областного бюджета.

Для определения путей решения проблем пред-
принимательства, активизации деловых контактов ре-
гулярно проводится  Белгородский форум „Малый и
средний бизнес Белгородчины”, который способство-
вал упрочению межрегионального сотрудничества,
развитию социального партнерства, укреплению диа-
лога бизнеса и власти.

В настоящее время малый бизнес области – эф-
фективно развивающийся сектор экономики, который
вносит весомый вклад в экономику области. Прави-
тельство области с участием областных организаций
поддержки малого бизнеса, коммерческих банков
проводит работу по стимулированию предприниматель-
ской деятельности, привлечению инвестиций в сферу
предпринимательства. Приняты меры по оптимизации
системы государственной поддержки малого предпри-
нимательства. Белгородский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства стал основной структурой,
оказывающей полный комплекс услуг малому биз-
несу в части информационной, образовательной и фи-
нансовой поддержки. Введена первая очередь инно-
вационного бизнес-инкубатора на базе Инновацион-
но-технологического центра „Стратегическая инициа-
тива” Белгородского государственного университета
(БелГУ).

Принято решение о создании Дома предприни-
мателя Белгородским областным фондом поддержки
малого предпринимательства и нового акционерного
общества на базе Инновационно-технологического
центра „Стратегическая инициатива” БелГУ с участи-
ем правительства области и Белгородского государ-
ственного университета в целях развития новых ин-
новационных направлений в сфере малого бизнеса.
Активизировалась работа Белгородской торгово-про-
мышленной палаты и Центра инвестиционного роста
области по поддержке малого бизнеса.

Кредитные организации, действующие на терри-
тории области, усилили внимание к малому бизнесу
и в последнее время увеличили объемы кредитования
по всем видам кредитов, в том числе объемы долго-
срочного кредитования малого бизнеса выросли
более чем на 65 %. Областной бюджет в 2010 г.
предусматривал максимальный за весь период раз-
вития малого бизнеса объем финансовой поддержки
этого сектора – более 70  млн руб. (без учета кредит-
ных потребительских кооперативов граждан) на реа-
лизацию мероприятий по субсидированию образо-
вательной программы и других проектов, а также около
125 млн руб. средств государственной гарантии
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области на обеспечение кредитных обязательств
областного фонда поддержки малого предпринима-
тельства в рамках проекта микрокредитования. Были
четко определены приоритетные сферы финансовой
поддержки малого бизнеса: производственная и ин-
новационная деятельность, развитие рынка автомо-
бильных грузоперевозок, оптово-розничная торговля,
общественное питание и бытовые услуги на селе,
жилищно-коммунальное хозяйство. Сегодня в области
отмечаются тенденция движения малого бизнеса к раз-
витию производственных направлений деятельности,
активизация малого бизнеса на селе.

Появилась дополнительная возможность предо-
ставлять субсидирование части процентной ставки по
банковским кредитам кредитным кооперативам и сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам.

В современных условиях, когда повышаются
требования к конкурентоспособности продукции и
услуг, производимых малыми предприятиями, перво-
степенной задачей правительства области становится
создание условий для опережающего роста малых и
средних предприятий в инновационной сфере [2]. В
этих целях организуется деятельность технопарка при
инновационно-технологическом центре „Стратегиче-
ская инициатива БелГУ”, в составе которого осуще-
ствляет работу бизнес-инкубатор, региональный центр
субконтрактации, центры коллективного пользования
высокотехнологичным оборудованием. Прорабатыва-
ется вопрос (департаментом уже подготовлен проект
постановления правительства области) о создании
научно-технологического парка (технопарка) „Инно-
вационный центр Дубовое” (Белгородский район), ко-
торый будет представлять собой элемент инновацион-
ной инфраструктуры, обеспечивающий реализацию
инновационной деятельности на территории области.

Как одну из позитивных форм финансовой поддерж-
ки малого бизнеса можно рассматривать деятельность
кредитных потребительских кооперативов граждан. По
состоянию на конец 2009 г. в области их насчитывалось
около 370 с общим числом более 11 тыс. человек,
включая предпринимателей и фермеров. Из фондов
финансовой взаимопомощи кооперативов выданы займы
на развитие предпринимательства в объеме 17 млн руб. в
среднем за год за последний период.

Наряду с финансовой, правительством области
оказывается имущественная поддержка малому биз-
несу в форме предоставления областного имущества
в качестве залогового обеспечения по кредитным обя-
зательствам Белгородского областного фонда под-
держки малого предпринимательства. Предпринима-
телям на льготных условиях предоставляются в арен-
ду производственные и офисные помещения област-
ным государственным учреждением „Инновационно-
технологический центр „Стратегическая инициатива
Бел ГУ”. Ведется работа по подготовке кадров для
малого бизнеса. В рамках областной программы пре-

доставления информационно-образовательных услуг
в среднем за год в Школе бизнеса проходят обучение
около 600 предпринимателей. Стало уже традицией
систематическое проведение круглых столов, дело-
вых встреч для предпринимателей, а также ежегод-
ных форумов „Малый и средний бизнес Белгородчи-
ны”. Эти мероприятия, по отзывам предпринимателей,
являются не менее важными формами поддержки, чем
финансовая помощь.

В настоящее время в сфере малого бизнеса об-
ласти функционирует свыше 39 тыс. субъектов малого
бизнеса, из них около 10 тыс. малых предприятий –
юридические лица, и остальные - предприниматели без
образования юридического лица. Численность занятых
в малом бизнесе области 125 тыс. человек, или 19,5 %
общего числа занятых в экономике области, т.е.
каждый пятый трудоспособный житель области.
Около 62 % оборота малых предприятий приходится
на оптово-розничную торговлю и услуги, 27,4 %
составляют производственные виды предприниматель-
ской деятельности – промышленность, строительство,
транспорт и связь. По оценкам, за 2010 г. оборот
малых предприятий составил свыше 60 млрд руб., при
этом доля малого бизнеса в общем обороте предпри-
ятий и организаций области составила 19,8 %. Таким
образом, в целом в малом бизнесе наблюдается рост
количественных показателей.

Однако следует признать, что, несмотря на опре-
деленную положительную динамику в развитии мало-
го предпринимательства, его потенциал не использует-
ся в полной мере. Успешное развитие малого бизнеса
требует активных и согласованных действий со сторо-
ны федеральных и региональных органов власти, орга-
низаций инфраструктуры, объединений предпринима-
телей, предприятий крупного и среднего бизнеса [1].

Проведенный в последнее время мониторинг
субъектов малого бизнеса области показал, что мно-
го нерешенных вопросов в этой сфере бизнеса отно-
сится к компетенции региональной и муниципальной
власти. По результатам опроса, в котором приняли
участие более 500 предпринимателей, только 52 % из
них оценивают развитие своего бизнеса как „устой-
чивое”; 45 % опрошенных считают, что их бизнес на-
ходится на грани „выживания”; 2,9 % предпринима-
телей собираются закрыть свой бизнес.

Наиболее существенными факторами, сдержи-
вающими развитие бизнеса, являются для предпри-
нимателей невозможность получить в пользование или
в собственность недвижимое имущество, недобросо-
вестная конкуренция на товарных рынках, отсутствие
необходимого залога для банковского кредитования,
административные барьеры.

Сегодня, наряду с внешними факторами, тормо-
зящими развитие малого бизнеса, на первый план
выходят вопросы повышения эффективности работы
самих малых предприятий, охраны и безопасности
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труда, выплаты достойной заработной платы наемным
работникам, которая остается ниже среднеобластного
уровня.

В целях улучшения условий для развития малого
бизнеса, обеспечения эффективных действий органов
власти, областных структур, объединений предприни-
мателей по поддержке малого предпринимательства
департаментом экономического развития области была
разработана (при участии областных структур под-
держки малого бизнеса) областная среднесрочная про-
грамма „Развитие и государственная поддержка мало-
го предпринимательства на 2007 – 2010 годы”, которая
успешно была реализована.

Программа содержит семь основных разделов:
Первый раздел. Нормативно-правовое обеспе-

чение малого предпринимательства — предусматри-
вает анализ эффективности реализации действующих
нормативных правовых актов области по вопросам
поддержки малого предпринимательства, а также
дальнейшее совершенствование законодательного
обеспечения форм и методов поддержки малого биз-
неса области.

Второй раздел. Финансово-кредитная и иму-
щественная поддержка малого предприниматель-
ства — предполагает в период реализации Програм-
мы ежегодное предоставление по кредитным обяза-
тельствам субъектов малого бизнеса в залог недви-
жимого имущества, находящегося в областной и му-
ниципальной собственности. Предусматривается сти-
мулирование внешнеэкономической деятельности
предпринимателей, развитие системы гарантирования
кредитных обязательств субъектов малого бизнеса,
совершенствование деятельности кредитных коопера-
тивов с участием предпринимателей, стимулирование
развития малых форм хозяйствования на селе.

Третий раздел. Поддержка инновационной
деятельности субъектов малого предприниматель-
ства — предусматривает развитие в области иннова-
ционной среды (с участием ведущих вузов области,
других научных учреждений) для создания и функци-
онирования малых инновационных предприятий, фи-
нансовую поддержку таких предприятий, расширение
производственно-технологической кооперации в про-
мышленности между малыми и крупными предприя-
тиями с использованием системы субконтрактации и
партнерства, организацию центра коллективного
пользования высокотехнологичным оборудованием на
территории Инновационно-технологического центра
„Стратегическая инициатива” БелГУ.

Четвертый раздел. Совершенствование инф-
раструктуры поддержки малого предприниматель-
ства — предусматривает формирование и развитие
инфраструктуры поддержки малого бизнеса в муни-
ципальных образованиях, создание в области про-
мышленных зон и технопарков, идя реализации про-
ектов малого и среднего бизнеса, совершенствова-

ние функционирования системы „одно окно” в части
оказания государственных услуг субъектам малого
предпринимательства.

Пятый раздел. Организационная поддержка
малого бизнеса, сокращение административных
барьеров и защита прав предпринимателей — пре-
дусматривают систематический мониторинг и анализ
развития предпринимательства, создание системы ком-
плексной информационной и консультационной под-
держки субъектов малого бизнеса, организацию по-
стоянного информирования предпринимателей о пра-
вах и действиях контролирующих и надзорных орга-
нов, разработку и внедрение в рамках администра-
тивной реформы административных и должностных
регламентов с учетом показателей результативности
для государственных и муниципальных служащих,
занятых вопросами поддержки малого бизнеса, орга-
низацию оперативного решения проблемных вопро-
сов по методу „горячая линия”.

Планируется также проведение областных съез-
дов, форумов, конференций с участием предприни-
мателей, а также областных конкурсов предпринима-
телей по различным номинациям, конкурсов муници-
пальных программ по поддержке предприниматель-
ства с выделением грантов победителям.

Шестой раздел. Развитие кадрового потен-
циала в сфере малого бизнеса — предусматривает
ежегодное обучение не менее 900 начинающих пред-
принимателей основам ведения бизнеса в рамках об-
ластной Программы предоставления информационно-
образовательных услуг, создание систем подготовки
кадров для инновационной деятельности и обучения
предпринимателей в сфере потребительского рынка и
оказания услуг, организацию дистанционного обуче-
ния предпринимателей, подготовку пособий и спра-
вочников, издание газеты для предпринимателей.

Седьмой раздел. Повышение социальной от-
ветственности бизнеса и развитие социального
партнерства — предусматривают мониторинг соци-
ально-трудовых показателей в сфере малого бизнеса,
вовлечение работодателей в переговорный процесс по
заключению трудовых договоров в целях обеспече-
ния социальных гарантий работающим, организацию
контроля за соблюдением работодателями принятых
обязательств. Предусмотрена также разработка меро-
приятий по развитию молодежного и семейного биз-
неса, предпринимательской деятельности инвалидов,
безработных и других категорий населения. Объемы
финансирования Программы из областного бюджета
будут ежегодно уточняться в соответствии с возмож-
ностями областного бюджета на соответствующий
финансовый год. В случае принятия нового федераль-
ного закона о развитии малого и среднего бизнеса
Программа будет пересмотрена и скорректирована.

Стимулирование деятельности субъектов мало-
го бизнеса всегда являлось приоритетной задачей пра-
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вительства Белгородской области, поскольку с укреп-
лением их позиций неразрывно связана перспектива
устойчивого экономического роста Белгородской об-
ласти. Малый бизнес создает благоприятные условия
для расширения возможностей человека, проявления
деловой инициативы, позволяет создать новые рабо-
чие места, обеспечить постоянный источник дохода
граждан и тем самым решает задачи повышения бла-
госостояния жителей области.

Устойчивому развитию малого бизнеса в облас-
ти во многом способствует организационная и финан-
совая поддержка, оказываемая правительством облас-
ти. В настоящее время для развития малого бизнеса
сформированы необходимые предпосылки: создана
соответствующая правовая база, устранены многие
бюрократические барьеры, усовершенствованы меха-
низмы инвестиционной и налоговой политики. Каж-
дый предприниматель может воспользоваться „Кни-
гой учета проверок субъекта хозяйственной деятель-
ности”, которая регулирует сферу правоотношений,
связанную с проверками контролирующих органов.

Поддержку малому бизнесу оказывает ряд
общественных организаций, такие как Белгородская
торгово-промышленная палата (занимающая одно из
наиболее прочных мест в региональной структуре
общественных объединений как организация негосу-
дарственная, некоммерческая, созданная предприя-
тиями и предпринимателями для защиты своих инте-
ресов), „Гильдия купцов и промышленников”, Содей-
ствие развитию малого предпринимательства, Ремес-
ленная палата Белгородской области. Проблемы пред-
принимательства систематически освещаются в сред-
ствах массовой информации. Популярны в предпри-
нимательской среде газеты „Предприниматель Белго-
рода”, „Бизнес-центр”. Во всех муниципальных обра-
зованиях области действуют структуры для оператив-
ного рассмотрения обращений, заявлений субъектов
малого бизнеса по принципу „горячая линия”. Для
решения стратегических вопросов становления пред-
принимательства области создан областной Совет по
поддержке и развитию малого предпринимательства
при губернаторе области.

За пятнадцатилетний  период становления мало-
го бизнеса в Белгородской области создана сеть со-
временных предприятий торговли, общественного
питания, бытовых услуг населению. Получили свое
развитие и малые промышленные предприятия. Мно-
гие известные сегодня в области и за ее пределами
компании выросли из малого бизнеса: ЗАО „Завод упа-
ковочных материалов „Белгородский” производит
упаковочные материалы, ЗАО „Завод „Краски КВИЛ”
изготавливает высококачественную лакокрасочную
продукцию, ООО „Производственная компания „Гу-
берния” выпускает широкий ассортимент продукции
(майонезов и горчицы) под торговыми марками „Сав-
ва” и „Губерния”. Успешно работают ЗАО „ВладМи-

Ва”, продукция которого прочно заняла нишу на сто-
матологическом рынке России и ближнего зарубежья,
ООО ПКФ „МаксФюп” — производитель кожно-
галантерейной продукции, чью торговую марку узна-
ют во многих регионах России и за ее пределами. Ис-
пользуя высококачественное сырье, современное обо-
рудование, новые технологии, предприятия выпуска-
ют качественную продукцию, которая имеет устойчи-
вый спрос на рынке. Примером успешной индивиду-
альной предпринимательской деятельности может слу-
жить опыт предпринимателя И. В. Анисимова, создав-
шего современный гостинично-торговый автодорож-
ный комплекс „Русское подворье” (х. Жданово, Яков-
левский район), отличающийся высоким качеством
услуг.

В последние годы активизировалась работа по
финансово-кредитной поддержке малого бизнеса. При-
нят ряд нормативных правовых документов правитель-
ства области, предусматривающий взаимодействие
органов местного самоуправления, финансово-кредит-
ных организаций, крупных и средних предприятий и
департаментов области при реализации инвестицион-
ных проектов субъектами малого бизнеса. Механизм
финансовой поддержки малого бизнеса в области ни в
коей мере не подменяет собой банковскую систему, а
лишь выполняет по отношению к ней стимулирующую
роль в вопросах кредитования. Характерной особен-
ностью области является то, что объемы кредитования
бизнеса через банковские структуры увеличиваются
ежегодно не менее чем в полтора раза.

В областном бюджете ежегодно закладываются
средства (до 25 млн руб.), за счет которых осущест-
вляется субсидирование части процентных ставок по
кредитным ресурсам банков. Данная форма поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса имеет неслож-
ную процедуру оформления, развивает у предприни-
мателей навык работы с банками, приучает их рабо-
тать с заемными средствами, привлекает в сферу ма-
лого и среднего бизнеса дополнительные инвестицион-
ные ресурсы.

В соответствии с заключенным Соглашением
между администрацией области и Сберегательным
банком Российской Федерации о реализации програм-
мы финансовой поддержки субъектов малого пред-
принимательства в области осуществляется пилотный
проект по микрокредитованию субъектов малого
предпринимательства по приоритетным видам деятель-
ности. Проект предлагает субъектам малого предпри-
нимательства более „дешевые” кредитные ресурсы за
счет субсидирования части процентной ставки за их
использование из средств областного бюджета, не-
сколько упрощенный порядок оформления кредито-
вания. Для решения этой задачи создан Белгородский
областной фонд поддержки малого предприниматель-
ства (являющийся специализированным фондом),
который выдает предпринимателям целевые займы.



29
Економічний вісник Донбасу № 2 (28), 2012

К. В. Павлов

Однако сегодня малый бизнес Белгородской об-
ласти не может ограничиться микрокредитованием и
требует привлечения инвестиций и больших размерах.
Учитывая, что одним из тормозов развития малого биз-
неса является трудность получения банковских креди-
тов из-за нехватки у предпринимателей ресурсов для
их залогового обеспечения, в области сделан акцент
на необходимости поддержки малого предприниматель-
ства со стороны крупного бизнеса. И крупный бизнес
Белгородчины готов к этому. Его представители вы-
ступили с инициативой предоставления субъектам ма-
лого бизнеса поручительств (гарантий) в качестве обес-
печения банковских кредитов для реализации социаль-
но значимых инвестиционных проектов.

Разработка мер, стимулирующих взаимодействие
малых и больших предприятий в целях их взаимного
развития — это одна из задач, решение которой нача-
то в области. В последнее время предприятиями облас-
ти выдаются поручительства по банковским кредитам
субъектам малого бизнеса на сумму 14 млн руб. в
среднем за год. Такую поддержку предпринимателям
оказали ОАО „Белгородский абразивный завод”,
ОАО „Лебединский ГОК”, ОАО „Алексеевский Хим-
маш”, крестьянское фермерское хозяйство „Горби”.
Правительство области уделяет большое внимание под-
держке малого инновационного бизнеса. В течение
ряда лет область взаимодействует с государственным
Фондом содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере по развитию малого
наукоемкого бизнеса. За счет средств фонда малым
инновационным предприятиям оказывается финансо-
вая поддержка в форме субсидирования части про-
центных ставок по банковским кредитам, полученным
на реализацию инновационных проектов.

В настоящее время основные принципы финан-
сирования инвестиционных проектов субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства с предоставле-
нием поддержки из средств областного бюджета в
форме субсидирования части процентных ставок по
банковским кредитам регулируются следующими по-
становлениями губернатора области:

— от 18 июля 2003 г. № 12 „О дополнительных
мерах по поддержке малого предпринимательства
области” (в редакции постановления губернатора от
7 июня 2004 г. № 135);

— от 20 октября 2003 г. № 127 „О субсидирова-
нии части процентной ставки за пользование заемны-
ми средствами субъектам малого предпринимательства,
реализующим инвестиционные проекты (в редакции
постановления губернатора от 7 июня 2004 г. № 136);

— от 24 декабря 2003 г. № 213 „О мерах по финан-
совой поддержке инвестиционных проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства области”.

С выходом указанных постановлений возросла
роль органов местного самоуправления в отборе и про-
движении инвестиционных проектов субъектов мало-

го бизнеса. Предприниматель может получить финан-
совую поддержку в форме поручительств крупных
предприятий, а также безвозмездной субсидии из об-
ластного бюджета на компенсацию части процентной
ставки по банковским кредитам при наличии положи-
тельного заключения администрации района о реализа-
ции проекта на своей территории, предоставлении све-
дений об отсутствии просроченной задолженности в
бюджеты всех уровней и по банковским кредитам, а
также характеристики администрации района о дело-
вой надежности и опыте работы в бизнесе.

В соответствии с вышеуказанными нормативны-
ми правовыми документами в области действуют сле-
дующие три схемы финансовой поддержки инвести-
ционных проектов субъектов малого бизнеса.

Поддержка инвестиционных проектов начинаю-
щих предпринимателей осуществляется в области в
рамках реализации пилотного проекта Сбербанка Рос-
сии в форме микрокредитования за счет банковских
ресурсов под залоговое обеспечение и государствен-
ную гарантию области через созданный Белгородский
областной фонд поддержки малого предприниматель-
ства. Микрокредитование осуществляется в форме
предоставления целевых займов на развитие произ-
водства в размере до 200 тыс. руб. на срок до полу-
тора лет, под 10 % годовых за счет кредитных ресур-
сов банков под государственную гарантию или залого-
вое обеспечение области.

Решение о выдаче займов принимает Правление
Белгородского областного фонда поддержки малого
предпринимательства на основе предложений испол-
нительного директора фонда. Фонд оказывает помощь
предпринимателям в разработке бизнес-планов. В ка-
честве обеспечения возврата займов фонд принимает
от предпринимателя ликвидное залоговое обеспече-
ние (оборудование, транспортные средства), поручи-
тельство юридических или физических лиц. Размер
залога (поручительства) должен составлять сумму
займа с учетом процентов за пользование в течение
срока пользования займом.

Реализация инвестиционных проектов субъектов
малого бизнеса стоимостью свыше 100 тыс. руб., не
имеющих собственного залогового обеспечения, мо-
жет осуществляться за счет банковских ресурсов с
предоставлением поддержки в форме поручительств
(гарантий) по банковским кредитам крупными и сред-
ними предприятиями области и последующим субси-
дированием части процентной ставки (в размере
50% ставки рефинансирования Банка России) из
областного бюджета и течение всего срока действия
кредитного договора. При этом деятельность предпри-
нимателей, их финансовая состоятельность с точки
зрения надежности возврата кредитных ресурсов
предварительно изучается всеми участниками данно-
го проекта – территориальной администрацией, бан-
ком, предприятием-поручителем.
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Для реализации инвестиционного проекта стои-
мостью свыше 100 тыс. руб. субъект малого пред-
принимательства должен:

— разработать бизнес-план инвестиционного про-
екта (в Белгородской торгово-промышленной палате,
в ОГУ „Белгородский областной центр развития пред-
принимательства”, Центре инвестиционного роста Бел-
городской области или в других организациях);

— обратиться в органы местного самоуправле-
ния по месту регистрации предпринимателя для полу-
чения заключения о социальной значимости инвести-
ционного проекта и рекомендации о его реализации;

— представить необходимые документы в ком-
мерческий банк для анализа и заключения кредитно-
го договора, под залог имущества, оформленный в
установленном порядке. При отсутствии или недоста-
точности залогового обеспечения по кредиту органы
местного самоуправления окажут содействие в поис-
ке предприятия-поручителя (гаранта) по данному кре-
диту, после чего заявитель должен представить пред-
приятию-поручителю пакет документов (включающий
бизнес-план, финансовую отчетность предприятия и
др.) для изучения и принятия решения о предоставле-
нии поручительства;

— после заключения кредитного договора с ком-
мерческим банком — заключить соглашение о суб-
сидировании части процентной ставки за пользова-
ние кредитными ресурсами с департаментом финан-
сов и бюджетной политики области.

При получении кредита в банке предпринимате-
лю оказывается ежемесячная поддержка в виде суб-
сидирования части процентной ставки по кредиту из
областного бюджета. При этом субъект малого биз-
неса получает поддержку из областного бюджета после
фактической уплаты процентов за пользование кре-
дитом за месяц, подтвердив департаменту финансов и
бюджетной политики области факт уплаты процентов
за пользование кредитом копией платежного поруче-
ния, заверенного банком.

Решение о субсидировании части процентной
ставки по банковскому кредиту принимает Инвестици-
онный совет при администрации области на основании
документов, представляемых субъектом малого пред-
принимательства непосредственно в департамент эко-
номического развития Белгородской области.

Реализация инвестиционных проектов стоимо-
стью свыше 100 тыс. руб. субъектов малого и сред-
него предпринимательства, имеющих достаточное соб-
ственное залоговое обеспечение возврата кредитов,
осуществляется в соответствии с порядком, опреде-
ленным постановлением губернатора области от
24 декабря 2003 г. № 213 „О мерах по финансовой
поддержке инвестиционных проектов субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства области”.

Данный механизм предусматривает субсидиро-
вание части процентной ставки из средств областно-

го бюджета на конкурсной основе. Условия субсиди-
рования определены п. 2.5 названного постановления.
В качестве обязательных условий предусматривается
участие в финансировании проекта собственных де-
нежных средств предпринимателя в размере не ме-
нее 20 % объема средств, необходимых для его реали-
зации. Решение о субсидировании части процентной
ставки по банковскому кредиту принимает Инвести-
ционный совет при администрации области на осно-
вании предложений Экспертной группы, созданной
при ОГУ „Белгородский областной центр развития
предпринимательства”, которая ведет предварительный
отбор инвестиционных проектов субъектов малого
бизнеса. Для получения субсидирования из област-
ного бюджета при реализации инвестиционного про-
екта за счет банковских кредитов под собственное
залоговое обеспечение предприниматель должен об-
ратиться с заявлением в Экспертную группу по рас-
смотрению инвестиционных проектов субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

При данной форме поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (имеющих соб-
ственное залоговое обеспечение возврата кредита)
рекомендация органов местного самоуправления не
является обязательной. Максимальный размер субси-
дирования из областного бюджета по инвестиционно-
му проекту в данном механизме поддержки на сегод-
няшний день ограничен суммой 200 тыс. руб.

Поскольку в особом внимании и поддержке со
стороны государства нуждается малый бизнес на селе,
из областного бюджета оказывается содействие раз-
витию фермерских хозяйств на возвратной и безвоз-
вратной основе. Одним из путей повышения эконо-
мической активности сельских жителей правительство
области считает создание кредитных потребительских
кооперативов, дающих возможность фермерам, пред-
принимателям, гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, получить доступные денежные сред-
ства на приемлемых условиях (низкие процентные
ставки и простота оформления). В области действуют
более 220 кредитных кооперативов, которые сформи-
ровали фонды финансовой взаимопомощи, служащие
источником выдачи займов.

В рамках реализации Программы улучшения ка-
чества жизни населения области и эксперимента, про-
водимого ОАО „Россельхозбанк” и отделениями Сбер-
банка, в области утвержден механизм средне- и крат-
косрочного кредитования граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, с частичным возмещением из
областного бюджета расходов заемщиков за пользо-
вание кредитными ресурсами ОАО „Россельхозбанк”
и Сбербанка России, что должно стимулировать раз-
витие личных подворий и способствовать повышению
занятости и благосостояния сельских жителей.

Для активизации работы с субъектами малого
предпринимательства в 2003 г. администрацией
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Белгородской области и Центрально-Черноземным
банком Сбербанка России учрежден Центр инвести-
ционного роста, задача которого – обеспечить ком-
плексное обслуживание малых предприятий и пред-
принимателей, а также формирование программ раз-
вития территорий с привлечением этой сферы бизнеса.

Помимо финансовой поддержки в области ока-
зывается имущественная, консультационная и инфор-
мационная помощь предпринимателям. Ведущей
структурой поддержки малого бизнеса является об-
ластное государственное учреждение „Белгородский
областной центр развития предпринимательства”, на-
деленное правительством области имущественным
комплексом на правах оперативного управления, ко-
торый используется Центром для развития малого
бизнеса, создания бизнес-инкубатора. Малый бизнес
постепенно становится фактором социальной стабиль-
ности и служит на благо экономики области. Однако
предстоит еще много сделать для того, чтобы он стал
стратегическим фактором социально-экономического
развития области.

Малые предприятия сосредоточены преимуще-
ственно в сфере торговли и услуг. Приоритетные от-
расли реального сектора экономики они осваивают
недостаточно активно. Невелика доля предприятий,
внедряющих новые технологии или выпускающих
образцы принципиально новой продукции. Инвести-
ционная активность МП находится пока на невысоком
уровне. Актуальными остаются проблемы выравни-
вания потенциала развития предпринимательства в
городах и районах области, стимулирования развития
малого бизнеса в сельской местности, что важно для
обеспечения занятости населения. Решение этих за-
дач требует дальнейшего совершенствования норма-
тивно-правовой базы, развития схем кредитно-гаран-
тийных механизмов и имущественной поддержки,
устранения имеющихся административных барьеров.

Правительством области будет продолжен поиск
эффективных мер по финансово-кредитной и имуще-
ственной поддержке малого предпринимательства
организована дальнейшая работа по привлечению
крупных предприятий к развитию малого бизнеса. В
области предполагается интенсивно развивать объекты
инфраструктуры малого бизнеса – бизнес-инкубато-
ры, центры поддержки предпринимательства, иннова-
ционно-технологические центры. Особое внимание
будет оказываться укреплению и развитию системы
подготовки кадров для малого предпринимательства,

К. В. Павлов

и также формированию сильных и авторитетных объе-
динений предпринимателей, способных защищать
интересы малого бизнеса и осуществлять функции
самоуправления в этой сфере.
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Постановка проблеми. Якісні зрушення у
структурі та динаміці світової економіки на сучасно-
му етапі виявляються у зростанні відкритості націо-
нальних економік, збільшенні обсягів світової торгівлі
й інвестицій, появі загальносвітових стандартів вироб-
ництва,  розподілу, обміну та споживання. Міжнародні
економічні процеси переростають із міждержавних,
таких, що більш-менш ефективно регулюються в одно-
бічному, дво- або багатобічному порядку національ-
ними державами, у позадержавні – тобто глобальні,
які мають багатосторонній, багатоманітний і різнобіч-
ний характер. За таких умов глобалізація об’єктивно
веде до трансформації регулювальних функцій націо-
нальної держави.

Національні держави усе більше втрачають мож-
ливість ефективно використати такі традиційні важелі
макроекономічного регулювання, як імпортні бар’єри
й експортні субсидії, курс національної валюти та став-
ку рефінансування центрального банку. В умовах усе
більш наростаючої взаємозалежності національних
господарств уряди змушені користуватися цими ва-
желями з оглядкою на інші держави, інтереси яких
може бути при цьому зачеплено. Але ж глобалізація
не є спонтанним процесом, більше того, уряди та краї-
ни можуть усвідомлено визначити своє місце в міжна-
родній економіці, що глобалізується. Стабільність
національних економік, а також можливості урядів
перебувають у прямій залежності від ефективності їхніх
дій з асиміляції позитивних і компенсації негативних
ефектів глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню цих фундаментальних проблем присвячено
роботи таких вчених, як В. Базилевич, Г. Башнянин,
О. Білорус, В. Бузгалін, В. Будкін, О. Богомолов,
А. Гальчинський, Н. Гражевська, В. Геєць, А. Грицен-
ко, Дж. Даніелс, В. Дементьєв, М. Іноземцев, М. Кас-
тельс, Х. Клод, В. Козюк, Л. Корнейчук, Т. Левитт,
Ю. Лисенко, С. Мочерний, Є. Рашковський, М. Руден-
ко, А.  Семенов, В. Сіденко, Т. Стоунер, В. Тарасевич,
Е. Тоффлер, А. Філіпенко, А. Чухно та ін.

У сучасній науковій літературі широко висвітлю-
ють нові за змістом форми та методи конкуренції, які

будуються з урахуванням не тільки традиційних чин-
ників, але й тих, що породжені складними процесами
взаємодії глобальної, регіональних та національних
економік. Конкурують між собою міжнародні ланцю-
ги створення цінностей, міжнародні системи „поста-
чальник ресурсів – виробник – посередник – кінце-
вий споживач”, „виробник – споживач”, ТНК, гло-
бальні мережеві економічні структури тощо.

Конкурентні переваги таких систем створюються
за рахунок синергетичного ефекту від поєднання ма-
теріальних і нематеріальних ресурсів, обмеження не-
гативних зовнішніх ефектів функціонування глобаль-
ного рівноважного механізму, внаслідок чого зроста-
тиме ризик макроекономічної дестабілізації у регіо-
нальних масштабах.

При цьому матеріальні активи перестають бути
основним джерелом конкурентних переваг, поступо-
во зростає роль створення і реалізації нематеріальних
активів, насамперед – знань та потенціалу інновацій,
особливо управлінських.

Метою статті є дослідження просторової та
інституційної інтеграції суб’єктів господарювання за
умов сучасного глобального економічного розвитку,
аналіз конкурентних переваг глобальних мережевих
економічних структур, розкриття ціннісних параметрів
формування глобальної рівноваги у контексті сучасних
цивілізаційних змін.

Результати. Сьогодні виробничі „обов’язки” між
країнами як суб’єктами світової економіки планомірно
розподіляються всередині транснаціональних структур,
не виходячи за їхні межі, але при цьому перетинаючи
державні кордони. Звідси економічні межі, що постій-
но змінюються, не збігаються з національними (держав-
ними) межами: національні економіки стають лан-
цюжками різних відтворювальних глобальних циклів
(табл. 1). Все чіткіше проявляються нові грані сучасно-
го механізму інтернаціоналізації світогосподарського
життя, в основі якого лежить виробничо-технологічне
та інституційне зближення національних економік.

Отже, формування глобальної рівноваги внаслі-
док ущільнення інтеграції (насамперед фінансових
ринків), значно трансформує межі ефективності націо-
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нальної макроекономічної політики. По-перше, і
фіскальна, і монетарна політика в умовах глобалізації
стають дедалі нейтральнішими, зазнаючи істотного впли-
ву з боку функціонування міжнародних ринків грошей
і капіталу, через що короткострокова стабілізація ВВП
та зайнятості більше не може розглядатись як імператив
макроекономічного регулювання в сучасних умовах.
По-друге, політика урядів і центральних банків, особ-
ливо розвинутих країн, справляє істотний вплив на
глобальні тенденції на фінансових ринках, які ретранс-
люються на площини звуження можливостей для
макроекономічного маневру відповідними органами
країн, що розвиваються. Асиметричні наслідки виник-
нення глобальної рівноваги для макроекономічної по-
літики у розвинутих країнах і країнах „третього світу”
значно зменшують такі переваги глобалізації, як вирів-
нювання процентних ставок і цін на товари, згідно з
діями ринкових алокаційних процесів [2, с. 34].

Глобальний економічний простір перетворюєть-
ся на єдине поле для великого бізнесу, коли розмі-
щення продуктивних сил, галузева структура інвес-
тицій, виробництва та збуту визначаються суб’єкта-
ми господарського життя з урахуванням глобальної
кон’юнктури, а економічні підйоми та спади набува-
ють всесвітніх масштабів [3 – 5]. Глобальна орієнтація
транснаціональних компаній, транснаціональних банків
та інших провідних суб’єктів господарювання законо-
мірно зменшує для них значення національних еко-
номік – і тих, де базуються їхні штаб-квартири, і тих,
де діють їхні численні філії. Центр ваги їхньої підприєм-
ницької стратегії переміщується з національного на над-
національний рівень.

Адже, підвищення ефективності інвестиційної діяль-
ності транснаціональних корпорацій в умовах глобаль-
ної фінансово-економічної кризи зазнало зміни парадигми
управління міжнародними інвестиційними ризиками.

Тож, кількість глобальних фінансових груп
швидко збільшується внаслідок злиття банків, стра-
хових компаній, іпотечних кредитних установ, зрос-
тання інвестиційної активності пенсійних фондів і
фондів взаємної підтримки. Ці інститути є основним
засобом глобалізації на фінансовому ринку. Розподіл
активів йде переважно лінією інституціональних інвес-
торів, кількість яких постійно збільшується. У зв’язку
зі зростанням їхніх фондів і послабленням обмежень
на інвестиції виникла нова спеціалізація діяльності –
управління глобальним портфелем. Її завдання полягає
в пошуку можливості вигідних капіталовкладень,
підвищенні їхньої віддачі, оптимальному розподілі
ризиків. За темпами приросту обсяг позик на між-
народному ринку капіталу в попередні 10 – 15 років
перевищив на 60% обсяг зовнішньої торгівлі і на 130%
– валовий світовий продукт [6].

Особливість сучасної економіки, вважає В. Бур-
лачков, – її ігровий характер, поширення спекуля-
тивних операцій, які перекручують формування фун-
даментальної вартості товарів та фінансових інстру-
ментів. Спекулятивна гра не тільки розкачує ринки і
створює невизначеність для довгострокових інвес-
торів. За масштабної біржової гри формується роз-
рив між фундаментальною вартістю корпорацій та їх
капіталізацією [7, с. 17].

Отже, інституційна структура світового господар-
ства залишає багато простору для визначення багато-
векторності глобального економічного розвитку.
Сучасна економічна криза, вважає В. Тарасевич, є не-
від’ємною складовою кризи утвореного глобального
світоустрою, західної цивілізації та міжцивілізаційних
взаємодій. Вона свідчить про тупиковий характер
абсолютизації та універсалізації інститутів якоїсь однієї
цивілізації, хай і економічно наймогутнішої, надання
їм статусу глобальних. На вагах новітньої історії поки
що не репрезентовано духовний і соціальний потен-
ціал різних цивілізацій. Сучасні інститути глобального
управління й економічного регулювання мають бути
не лишень економіко-політичними, а й екологічними,
соціальними, духовними, не прозахідними, але між-
цивілізаційними  [8, с. 18].

Це значить, що в глобальній економічній системі
має бути закладено реальні та водночас ефективні
основи інвестування її розвитку, які передбачають
взаємозалежність підготовчих стадій придбання знань
(середньої, вищої освіти) зі стадіями наукових дослі-
джень і розробок та дифузією їхніх результатів у сфе-
рах економіки. Тому особливу увагу слід звернути на
нарощування темпів фінансування всіх складників
інноваційного циклу на основі застосування принципів
спадковості та мінливості просторової та інституцій-
ної інтеграції суб’єктів господарювання за умов сучас-
ного глобального економічного розвитку.

Своєрідною адаптивною формою, що забезпечує
досягнення глобальної рівноваги у контексті сучасних
цивілізаційних змін і дозволяє позбавитись неефектив-
них соціальних структур, є соціальні цикли, в основі
яких лежать ритмічні рухи: зародження порядку – руй-
нування порядку – відновлення порядку.

Історична мінливість економічних систем та
ціннісних параметрів рівноваги відзначається в таких
концептуальних моделях розвитку, як: організмічній
(лінія Спенсера, в якій розділено структуру як будову
(форми) цілого і функції – як способи діяльності та
трансформації цілого); системній (лінія Дюркгейма з
двома продовженнями: функціональним імперативі-
змом Парсонса і функціональним структуралізмом
Мертона); системно-процесуальний (лінія Сорокіна,
який увів уявлення про процес як певний вигляд
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Таблиця 1
Індекси глобалізації по країнах світу [1]

Країна 2010 Ранг Країна 2010 Ранг Країна 2010 Ранг 
Австралія 83,82 19 Ісландія 70,66 40 Пакістан 52,69 102 
Австрія 92,51 2 Іспанія 85,71 15 Панама 67,66 48 
Азербайджан 55,18 94 Італія 82,26 22 Папуа-Нова Гвінея 46,08 124 
Албанія 55,64 93 Йорданія 71,74 36 Парагвай 57,00 87 
Алгерія 48,20 118 Кабо-Верде 39,60 142 Перу 63,37 60 
Ангола 43,40 131 Казахстан 60,84 72 Південна Африка 65,60 53 
Антігуа и Барбуда 54,64 96 Камбоджа 49,08 115 Польша 81,26 23 
Аргентина 61,18 69 Камерун 42,82 133 Португалія 87,54 8 
Арменія 54,99 95 Канада 88,24 7 Російські Федерації 68,91 42 
Багамські Острови 51,94 105 Катар 68,87 43 Руанді 37,79 147 
Бангладеш 39,74 141 Кенія 48,24 117 Румунія 71,51 39 

Барбадос 57,09 86 
Киргизька 
Республіка 58,97 81 Сальвадор 66,26 50 

Бахрейн 69,37 41 Китай 62,68 62 Самоа 58,32 84 
Беларусь 51,88 107 Кіпр 82,45 21 Саудівська Аравія 60,64 73 
Беліз 52,70 101 Колумбія 59,93 77 Свазіленд 51,16 111 
Бельгія 92,95 1 Конго 38,61 145 Сейшельські острови 50,35 112 
Бенін 42,16 137 Конго, Республіка 34,39 155 Сенегал 49,95 113 
Берег Слонової 
Кістки 51,41 109 Корея, Республіка 64,73 56 

Сирійська Арабська 
Республіка 47,93 120 

Болгарія 75,41 32 Коста Ріка 66,51 49 Сингапур 84,58 17 
Болівія 53,46 99 Кувейт 67,79 47 Словацька Республіка 85,07 16 
Боснія і Герцеговина 64,68 57 Латвія 71,61 37 Словенія 78,78 28 

Ботсвана 52,26 104 Лесото 41,57 138 
Сполучене 
Королівство 80,18 24 

Бразілія 60,38 74 Литва 74,73 33 Судан 38,59 146 
Буркіна-Фасо 42,62 134 Ліван 65,86 51 Суринам 51,55 108 
Бурунді 34,35 156 Люксембург 85,84 14 США 78,80 27 
Вануату 48,00 119 Маврикій 68,29 44 Сьєрра-Леоне 39,38 143 
Венесуела, РБ 53,82 98 Мавританія 42,25 136 Таджикистан 34,50 154 
В’єтнам 47,78 122 Мадагаскар 40,34 140 Тайланд 64,13 58 
Габон 53,27 100 Макао, Китай 43,05 132 Танзанія 37,39 148 
Гаїті 35,90 152 Македонія 62,18 64 Того 47,89 121 
Гайана 59,74 78 Малаві 43,91 130 Тринідад і Тобаго 58,63 82 
Гамбія 48,43 116 Малайзія 73,69 35 Туніс 62,13 65 
Гана 54,38 97 Малі 45,96 125 Турція 64,91 55 
Гватемала 59,94 76 Мальдіви 42,32 135 Уганда 44,91 129 
Гвінея-Бісау 36,45 151 Мальта 76,42 30 Угорщина 87,00 10 
Гондурас 62,74 61 Мексика 60,92 70 Україна 68,15 46 
Гренада 59,33 79 Мозамбік 49,90 114 Уругвай 65,62 52 
Греція 75,83 31 Молдова 63.98 59 Фіджи 59,26 80 
Грузії 61,29 68 Монголія 51,92 106 Філіппіни 58,58 83 
Данія 89,68 6 Морокко 60,85 71 Фінляндія 87,31 9 
Домініканська 
Республіка 61,44 66 М’янми 20,69 158 Франція 86,18 13 
Еквадор 56,91 88 Намібія 56,84 89 Французька Полінезія 45,28 128 
Естонія 79,49 26 Непал 37,22 149 Хорватія 76,85 29 

Ефіопія 38,66 144 Нігер 34,82 153 

Центрально-
Африканська 
Республіка 33,26 157 

Єгипет 61,33 67 Нігерія 55,88 92 Чад 40,71 139 
Ємен 45,80 126 Нідерланди 91,90 3 Чешська Республіка 86,87 12 
Замбія 56,29 91 Нікарагуа 56,66 90 Чілі 73,74 34 
Зімбабве 47,31 123 Німеччина 84,16 18 Швейцарія 90,55 4 
Ізраїль 71,58 38 Нова Зеландія 79,56 25 Швеція 89,75 5 
Індія 51,26 110 Нової Каледонії 45,46 127 Шрі Ланка 52,53 103 
Індонезія 57,80 85 Норвегія 83,53 20 Ямайка 64,92 54 
Ірландія 86,92 11 ОАЕ 62,43 63 Японія 68,16 45 
Ісламська Республіка 
Іран 36,92 150 Оман 60,28 75    
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модифікацій і трансформацій кількісних і якісних
параметрів об’єкта або системи); стадіальній (лінія
Маркса – розвиток як зміна способів виробництва,
що констатує суспільно-економічні формації).

Проблеми розвитку поєднані в цих моделях із
циклічністю або спрямованістю (лінеарною чи не ліне-
арною) процесуальних змін; їх одно- або багатовек-
торністю (факторністью в „теорії факторів”); однознач-
ною (природно-історичною) здатністю або можливі-
стю альтернатив; еволюційним характером інституцій-
них змін [9 – 11].

У процесі глобального економічного розвитку
відбувається синхронізація товарних потоків і потоків
коштів, внаслідок чого впорядковується взаємодія
елементів глобальної економічної системи загалом. За
А. Ставицьким [12, с. 98], аналіз   збігу циклів за краї-
нами світу демонструє, що світовою тенденцію є вирів-
нювання часу настання фаз циклів і підвищення їх
впливу. Це пов’язано із зростанням прибутків від
міжнародної торгівлі з досягненнями науково-техніч-
ного прогресу, а також із загостренням конкуренції на
світовому ринку, суперництвом між державами у сфері
стимулювання діяльності експортерів.

Зокрема, проблема експортного потенціалу Украї-
ни полягає в тому, що країна є переважно експортером
продукції чорної металургії та інших товарів з невисо-
ким рівнем доданої вартості. Конкурентні можливості
металургійної й хімічної галузей, що базуються на
відносній дешевизні робочої сили і наявності власних
сировинних складових, перетворили їх у головного
постачальника валютних надходжень у країну.

Вагомим недоліком для експортного потенціалу
України є повільне впровадження енергозберігальних
технологій, оскільки через низьку ефективність вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів ВВП є дуже
енергоємним, тому потрібне значне залучення ресурсів
для виготовлення тієї чи іншої продукції, що автома-
тичне підвищує її собівартість. На незадовільний стан
енергозбереження впливають неврегульовані механіз-
ми економічного стимулювання енергозбереження
та самофінансування енергозберігальних заходів у
бюджетній і виробничій сферах. Пріоритетними на-
прямками скорочення енергоспоживання в галузях еко-
номіки є запровадження нових й удосконалення наяв-
них енергозберігальних технологій та устаткування,
зменшення матеріалоємності продукції; підвищення
рівня та якості використання вторинних ресурсів.

Проте, на відміну від розвинених країн, у яких
85 – 90 % приросту валового внутрішнього продукту
забезпечується за рахунок виробництва та експорту
наукомісткої продукції, частка України на світовому
ринку високотехнологічної продукції становить при-
близно 0,05 – 0,1 %, що на порядок менше, ніж час-

тка Польщі і на кілька порядків менше стосовно країн
Західної Європи (Німеччини, Франції, Великої Британії
та ін.). Інноваційні процеси в Україні не набули достат-
ніх масштабів і не стали суттєвим чинником зростан-
ня ВВП [13, с. 87].

Технологічні зміни, продуктові та виробничі інно-
вації є необхідним внутрішнім моментом дії і практич-
ною формою реалізації загальних економічних законів,
що зумовлюють градієнт руху і внутрішню динаміку
світової економічної системи будь-якого рівня в будь-
який момент часу. Тотальність характеру дії цих за-
конів дозволяє розглядати інновації як атрибут глобаль-
ного економічного розвитку та динаміки діяльнісно-
видової структури кожного суб’єкта господарюван-
ня. Інновації виступають своєрідною точкою струк-
турної біфуркації системи, в якій завдяки їм з’являється
або новий напрям розвитку, або новий елемент системи
(стабільні в минулому галузі стрімко змінюються, зли-
ваються розгалужуються або взагалі зникають відпо-
відно до появи нових продуктів, що надає їй (системі)
нових властивостей.

Утім, прагнення до глобального інтеграційно
орієнтованого економічного розвитку не може ґрун-
туватися тільки на технократичних принципах. Тому
просторова та інституційна інтеграція суб’єктів госпо-
дарювання за умов сучасного глобального економіч-
ного розвитку набуває все більшої гуманізаційної спря-
мованості. Як  пріоритетні мають розглядатися цілі
підвищення добробуту суспільства та забезпечення
якості життя людини при дотриманні певних параметрів
цивілізованої конкуренції.

Висновки. Глобальний економічний розвиток –
закономірний процес просторової та інституційної інте-
грації суб’єктів господарювання в межах світового
господарства. Рушійні сили глобального економічного
розвитку постають як специфічні соціальні інтереси
різних спільностей людей, що характеризують зміст і
спрямованість продуктивних сил та трансформацію
соціально-економічних систем.

Отже, сучасний етап глобалізаційного економіч-
ного розвитку визначається кількома умовами та кри-
теріями цивілізаційного розвитку, а саме:

— рівнем технологічного та інтелектуального по-
тенціалу у контексті здатності до інноваційного роз-
витку;

— системною синергетичною еволюцією су-
спільства на принципах самоорганізації;

— розвитком індивідуалізації суспільного життя
людини та персоніфікації суспільних зв’язків у пло-
щині саморозвитку людини, креативної особистості.

Водночас у світовому масштабі відбуваються
універсалізація цінностей свободи та рівності й посту-
пове перетворення їх у процесі практичного дискурсу
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на загальноприйняту норму у концептах прав людини
та міжнародної справадливості.

З цього витікає, що глобальний економічний роз-
виток робить зворотний, формоутворювальний, регу-
лювальний і контролювальний вплив через цілі та
з’ясування умов, яких має дотримуватися суб’єкт
творчої діяльності. Саме це припускає і забезпечує
подальше ґрунтовне вивчення змін у ціннісних орієн-
таціях суб’єктів господарювання через усвідомлення
їхньої всезагальної єдності в напрямку пізнання роз-
маїття шляхів вибору їхнього подальшого розвитку.
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інституційна інтеграція суб’єктів господарюван-
ня за умов сучасного глобального економічного
розвитку

В статті досліджено просторову та інституційну
інтеграцію суб’єктів господарювання за умов сучас-
ного глобального економічного розвитку, проаналізо-
вано конкурентні переваги глобальних мережевих еко-
номічних структур, обґрунтовано ціннісні параметри
формування глобальної рівноваги у контексті сучас-
них цивілізаційних змін.
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В статье исследуется пространственная и инсти-
туциональная интеграция хозяйствующих субъектов в
условиях современного глобального экономическо-
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Постановка проблеми. Агропромисловий ком-
плекс в економіці України значною мірою визначає
соціально-економічне становище суспільства. Але
фінансовий стан аграрних формувань, рівень фінан-
сової підтримки сільськогосподарського виробництва
та соціальної сфери є незадовільним. Сільське госпо-
дарство поряд з тим, що продукти харчування мають
підвищений попит, є проблемною нестабільною галуз-
зю, тут відсутні високі технології та сучасна техніка,
які необхідні для підвищення продуктивності вироб-
ництва [13].

Приєднання до СОТ мало для України стратегіч-
не значення з позиції двох важливих факторів: це було
умовою для подальшої поступової інтеграції України
у європейські та світові процеси та структури і сис-
темного реформування національної економіки згідно
з принципами лібералізації та відкритості ринку. Крім
того, інтеграція до СОТ - це ознака сталого розвитку
країни – економічного, політичного, соціального [9].
Але Україна має слабкий аграрний сектор, тому в
умовах глобалізації українські сільськогосподарські
підприємства зможуть не скласти конкуренцію зару-
біжним підприємствам аграрного сектору, тому що
мають дуже низьку конкурентоспроможність. Це все
може призвести до загрози занепаду та зникнення
аграрного сектору нашої країни.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню пи-
тань глобалізації та процесу адаптації аграрного секто-
ру України до викликів глобального характеру присвя-
тили свої публікації І. Р. Михасюк, О. М. Могильний,
Г. І. Мостовий, О. О. Сидоренко та ін. [6; 7; 10; 12].

Питанням визначення можливого впливу глоба-
лізації на розвиток різних секторів агропромислового
комплексу України присвятили свої роботи А. Гонча-
рук, С. Зоря, Ю. Я. Лузан, П. Т. Саблук, Штефан фон
Крамон-Таубадель та ін. [1; 2; 3; 4; 10; 11].

Проблемам глобалізації присвячено багато нау-
кових праць, до яких, зокрема, належить і робота ав-
торів П. Т. Саблука, О. Г. Білоруса, В. І. Власова, в
якій дослідники висувають тезу „про переростання су-
часного глобалізму в економічний державно-корпо-
ративний імперіалізм”, що поряд із відомими можли-
востями кооперації та інтеграції несе великі загрози та
негативні наслідки. Серед них – неухильне збільшен-
ня розриву в рівнях економічного й соціального роз-
витку між бідними і багатими країнами” [5]. „Глобальне

насильство над державами та їхніми громадянами
зростає. В цих умовах держави ведуть пошук захис-
них механізмів протидії агресивній глобалізації.
Серед них розробка національних стратегій розвитку,
де серйозна увага приділяється сталому розвитку,
регіоналізації й соціалізації розвитку, а також розвит-
ку народного підприємництва, малого і середнього
бізнесу, кластерних структур. Кожна держава повин-
на мати таку національну стратегію, яка б абсорбува-
ла нові можливості глобалізації та протидіяла зовніш-
ньому руйнівному впливу глобалізму”.

Мета статті – дослідження впливу глобалізації
на аграрний сектор України та вирішення проблем його
адаптації.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Процеси сучасної глобалізації не є чимось несподіва-
ним, виниклим у результаті якогось відкриття. Істо-
рично світ глобалізується й інтегрується в процесі
всього свого розвитку. Закон глобалізації є об’єктив-
ним законом розвитку людства. Це означає, що про-
цеси глобалізації неможливо скасувати, відкласти,
зупинити, що й зумовлює постановку проблеми та
актуальність теми дослідження, особливо стосовно їх
впливу на Україну. При цьому необхідно визначити
ступінь впливу глобалізаційних процесів не тільки на
національну економіку в цілому, а й на її аграрний сек-
тор зокрема. Тим більше, що ціла низка глобальних
проблем, які потребують негайного вирішення, пов’я-
зані з функціонуванням саме цієї сфери економіки:
продовольча, екологічна, енергетична, сировинна та
ін. Україна як і кожна інша країна проходить період
драматичних соціально-економічних трансформацій,
без яких неможливе підвищення конкурентоспромож-
ності. На сьогодні дедалі більше глобалізація, що йде
нашою планетою семимильними кроками, приваблює
не тільки економістів, а і світову спільноту, міжнародні
світові організації. Не обходить ця проблема й агро-
промислове виробництво, адже забезпечення людей
продовольством стоїть досить гостро не тільки в зо-
нах конфліктів чи стихійного лиха, а й у глобальному
вимірі. В світі щорічно голодують понад 1 млрд насе-
лення [5].

Вступ до СОТ – це один із етапів глобалізаційно-
го процесу, коли розвинуті держави через механізми
СОТ розширюють ринки збуту власної продукції до
щойно залучених країн. Розвинуті країни створюють
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ситуацію „нерівноправного стану” й одержують від
глобалізації набагато більше дивідендів, ніж країни, що
розвиваються. Україна в цьому не виняток. Ніхто за
кордоном не піклуватиметься про добробут і продо-
вольче забезпечення наших людей.

Сучасна силова економічна глобалізація має
кілька негативних наслідків. З цього ми виокремимо
аграрну сферу та село.

Погіршення демографічної ситуації призвело до
обезлюднення сіл, а зростання безробіття викликав
активну міграцію, переважно молодих людей, у міста
та за кордон. За таких умов руйнація соціальної сфе-
ри, втрата колись ефективних інтенсивних та індустрі-
альних технологій, знищення матеріально-технічної
бази значно змінили психологію сучасних мешканців
села, призвели до бідності й жебрацтва.

Багато власників земельних паїв фізично не в змозі
працювати на землі, вирощувати врожай. Це в основно-
му люди похилого віку. За життя вони віддали належне
своїй землі: і шанували, і доглядали, а вона їм віддячувала
високими врожаями. Нині ситуація змінюється: земля стає
товаром, має ринкову ціну. За цих обставин багато влас-
ників розраховують мати від землі не продукцію та вро-
жаї, а зиск за її товарність. Уже діє велика когорта так
званих посередників – лихварів, які за безцінь скупову-
ють паї у селян. Отже, земля трансформується з основно-
го засобу виробництва селянства у засіб накопичення
капіталу багатих підприємців.

Глобалізація пригнічує внутрішній сільськогос-
подарський ринок, посилює негативний вплив гло-
бальної конкуренції. Позначка конкурентоспромож-
ності нашої сільськогосподарської продукції на міжна-
родній планці якості перебуває на досить низькому рівні.
Тому експорт її відбувається за низькими цінами і не
приносить бажаного зиску.

Глобалізація та вимоги СОТ до продукції зму-
шують сільськогосподарського виробника різко змі-
нювати структуру посівних площ і сівозмін, і галузей
виробництва в цілому.

У структурі посівних площ значно зросла частка
технічних культур (скоротилися площі під посівами
цукрових буряків і розширилися під олійними – соняш-
ником та ріпаком). Зернові як були, так і залишаються
провідною групою. Всі ці зміни спрямовано на те, щоб
посилювати експорт тієї продукції рослинництва, яка
має перевагу за кордоном та приносить дохід.

Щодо галузей, то тваринництво в основному
існує для самозабезпечення. Такого занепаду воно ще
ніколи не мало, навіть у тяжкий післявоєнний період.

Глобалізація зумовлює міжнародну інтеграцію,
яка мало захищає навколишнє середовище бідних
країн, зокрема посилено культивуються культури які
надто виснажують і деградують ґрунти (соняшник,

ріпак). Інтеграція передбачає експорт сировини, а не
готової продукції, саме те, що маємо нині в Україні.

Захід у своїх стратегіях прагне деіндустріалізації
України, перетворення аграрного сектора в сировин-
ну зону. Унікальність сільського господарства поля-
гає в тому, що воно є головним виробником різнобіч-
ної продукції не тільки для споживання безпосеред-
ньо людиною, а й для використання в промисловості
та енергетиці.

Вступ України до СОТ – це перші кроки глобалі-
заційного процесу. Правила й норми світової торгівлі
внаслідок відсутності власної агропродовольчої стра-
тегії нав’язали Україні не кращі варіанти. Перше – надії
на широкий доступ на світовий ринок агропромисло-
вої продукції вітчизняного виробництва залишається
райдужною мрією. Вона поки що неконкурентоспро-
можна, бо не відповідає світовим стандартам. Єди-
ною експортоспроможною продукцією буде зерно,
особливо ріпакове та насіння соняшнику.

Лібералізація торгівлі й скорочення митних тарифів
на імпортну продукцію до 11% сприяє відкриттю на-
ших продовольчих кордонів, засиллю зарубіжної про-
дукції й витісненню з внутрішніх ринків продукції на-
ших товаровиробників та згортанню її виробництва.

Негативним є те, що зростає імпорт трудомісткої
продукції – овочів, картоплі, ягід та фруктів, при цьо-
му власне виробництво скорочується, взвільняється
значна кількість працівників і поповнюється склад без-
робітних. Наприклад, бачимо, що кількість магазинів
роздрібної торгівлі овочами й картоплею, а також
молочною продукцією, скоротилась у 5 – 6 разів. Їх
замінили великі маркети, переповнені овочевою і
садовою імпортною продукцією. За 2008 – 2010 роки
імпорт овочів зріс удвічі, картоплі - в чотири рази.
Асортимент цієї продукції став ширшим, а ціни не зни-
зилися. Виробництво ж власних овочів, картоплі, ягід,
фруктів, винограду значно скоротилося, бо стало не-
вигідним, збитковим.

Унаслідок того, що в країні відсутні овочеві та
фруктосховища, в зимовий період наші магазини тор-
гують морквою, цибулею, капустою, томатами й огір-
ками, а також картоплею, вирощеними і завезеними
із Польщі, Угорщини, Туреччини та Росії. При цьому
значна кількість товару – контрабандні. Тому ціни на
завезені овочі й фрукти нижчі, ніж на вирощені вдома.
Наприклад, вітчизняні томати та огірки продають, відпо-
відно, в 1,7 – 2 рази дорожче, ніж іноземні. Понад усе
населення країни незадоволене наявним ринком про-
дуктів харчування, зокрема м’ясо-молочної продукції.

В Україні гостро стоїть проблема продовольчої
безпеки і з погляду кількості, якості, поживності та
доступності продуктів харчування для широких верств
населення, і в аспекті втрати національної продоволь-
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чої безпеки. На сучасному етапі, як і в недалекому
минулому, проблема продовольчої безпеки – це
насамперед проблема найбідніших верств населення,
особливо зубожілого селянства. Серед усіх галузей
та сфер народного господарства країни у найбільш
несприятливих умовах опинилося сільське господар-
ство, яке протягом останніх років залишається збит-
ковим. Вступ України до СОТ не поліпшив стан справ,
адже продукцію наших товаровиробників охаракте-
ризовано низькою якістю і не знаходить попиту на про-
довольчому ринку. Тенденцію споживання основних
продуктів харчування населенням України характери-
зує динаміка з 1999 по 2010 рік (рис. 1).

У середньому пересічний українець споживає мен-
ше норми окремих продуктів харчування. За всіма гру-
пами продуктів харчування в середньому у 2010 р. спо-
жито з розрахунку на одного жителя менше фізіологіч-
ної норми: плодів і ягід - на 51%, молока - 40%, овочів -
39%, картоплі - 26%, м’яса - 23%, яєць - 17% і цукру -
на 5%. Більше норми - риби і рибопродуктів - на 8%,
хліба - 10%, олії та інших рослинних жирів - на 66%.

З групи так званих неякісних продуктів харчуван-
ня тільки споживання картоплі за роками постійно зни-
жувалось, а цукру хоча й знижувалось, але щорічно,
за деяким винятком, складало більше фізіологічної
норми на 1 – 10%. Споживання олії рослинної за 12
років перевищувало фізіологічну норму у 1,4 – 
1,85 рази. Така структурна невідповідність фактичних
раціонів харчування пересічного українця до фізіологіч-
ної норми на тлі недоспоживання основних продуктів
харчування – молока і м’яса – пов’язана з багатьма
чинниками і в насамперед з рівнем доходів населення
та цінами на кінцеву продукцію. За умови незмінних й
високих витрат на продовольство (в середньому ви-
трачається більше 50 % сімейного бюджету) коефіцієнти
еластичності попиту за сукупними доходами до 2004 р.

(а за окремими продуктами – до 2005 р.) показували
залежність рівня споживання продуктів харчування від
доходів населення відповідно до закону Енгеля – зрос-
тало споживання нормальних продуктів харчування
(м’яса, наприклад, у 2005 р. споживання збільшилось
на 0,25% при зростанні доходів на 1%), а низькоякісних
товарів (картоплі і хліба) – скорочувалося.

У наступні роки тенденція різко змінилася, і з
2007 р. зі зростанням доходів споживання цукру стало
скорочуватися: молока – з 2008 р., м’яса – з 2010 року.
Коефіцієнти еластичності за олією рослинною з 2007 р.
засвідчили незначне скорочення її споживання (на 0,004 –
0,05 %) при зростанні доходів на 1%. За незмінної тен-
денції стосовно формування попиту на продовольство, що
має інерційні властивості, до 2020 р. позитивними зали-
шатимуться лише коефіцієнти еластичності за плодами й
овочами, тоді як за всіма іншими продуктами – спожи-
вання продовжуватиме скорочуватися (табл. 1).

Низька енергетична цінність і поживність про-
дуктів харчування сільського населення призводить
до суттєвих втрат біологічного й енергетичного по-
тенціалу, знижується імунітет людини, зростають ви-
падки захворювання, збільшується смертність, поси-
люються процеси депопуляції і, зрештою, вимирання
села. Як бачимо з таблиці 1, населення України не за-
безпечене усіма продуктами харчування [15].

Проблеми сільськогосподарського виробництва
є глобальними, оскільки вони стосуються спромож-
ності населення земної кулі забезпечити себе продо-
вольством в обсягах, визнаних оптимальними.

Донедавна економічні теорії визначали такі
основні чинники сільськогосподарського виробництва:
природні, кліматичні й економічні умови; природні ре-
сурси (земельні, водні); людські ресурси; матеріально-
технічне забезпечення; наукове забезпечення; органі-
заційно-виробнича культура країни.

Рис. 1. Динаміка споживання населенням України
основних продуктів харчування за 1999–2010 рр. [14]
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Саме ці чинники гарантували високий і сталий роз-
виток сільськогосподарського виробництва. Глобалі-
заційні процеси нині на перший план висувають ряд
інших факторів, які забезпечують різке зростання
сільськогосподарського виробництва. До них належать:

1) науково-технічне забезпечення галузей рос-
линництва і тваринництва;

2) широкий розвиток їхньої інфраструктури;
3) створення конкурентного середовища на внут-

рішньому й зовнішньому ринках за рахунок високо-
якісної продукції;

4) забезпечення достатніх інвестицій у вироб-
ництві усіх продуктів харчування.

Нині формується світова агропродовольча сис-
тема, яка базується на: міжнародній кооперації та поділі
праці; взаємодії й глобалізації національних товарних
систем у сфері виробництва і продажу продовольства,
яка б забезпечувала доступ кожній людині до потрібно-
го їй рівня харчування.

Матеріальну основу цих товарних систем станов-
лять багатогалузеві продовольчі комплекси з вироб-

ництва засобів виробництва, сільськогосподарської
сировини, переробки та збуту аграрної сировини і про-
довольства.

Як ми уже зазначали, залучення аграрного секто-
ра до глобалізаційного процесу нині охарактеризова-
но прийняттям вимог, норм і правил Світової органі-
зації торгівлі, які виявилися для України на перших
порах неприйнятними. Це негативно позначається на
аграрній економіці. Необхідно, щоб виробництво і тор-
гівля власною сільськогосподарською продукцією та
продовольством було економічно вигідним для нашої
держави, а не пристосовуватися до умов СОТ.

При становленні нової соціально-економічної
системи під впливом глобалізації в Україні особливо
великі зміни відбулися в аграрному секторі. Причиною
наявного безладдя стали аграрні реформи, через які
змінилася власність на майно і землю, держава втрати-
ла функцію регулювання аграрною економікою. Не на
краще змінилася структура виробництва й у цілому
інфраструктура соціально-побутового і культурного
секторів. У нашій країні сільське господарство, як одна

Таблиця 1
Динаміка показників еластичності споживання продуктів харчування

за сукупними доходами населення України, %*

Рік 
М’ясо і 
м’ясо-

продукти 

Молоко і 
молочні 
продукти 

Цукор 

Олія та 
інші рос-
линні 
жири 

Кар-
топля 

Овочі 
та 
баш-
танні 

Плоди 
та 

ягоди 

Хліб і 
хлібні 
про-
дукти 

1999 0,085 0,058 0,021 0,002 -0,025 -0,012 0,090 -0,002 
2000 0,113 0,077 0,028 0,003 -0,035 -0,016 0,119 -0,003 
2001 0,136 0,092 0,034 0,004 -0,044 -0,019 0,143 -0,004 
2002 0,193 0,127 0,047 0,005 -0,074 -0,027 0,206 -0,009 
2003 0,210 0,137 0,050 0,005 -0,086 -0,028 0,225 -0,012 
2004 0,233 0,146 0,052 0,004 -0,107 -0,029 0,252 -0,018 
2005 0,250 0,137 0,042 0,001 -0,142 -0,022 0,278 -0,031 
2006 0,244 0,107 0,021 -0,004 -0,168 -0,007 0,279 -0,045 
2007 0,197 0,011 -0,041 -0,018 -0,198 0,035 0,250 -0,074 
2008 0,052 -0,250 -0,201 -0,049 -0,210 0,135 0,143 -0,133 
2009 0,004 -0,338 -0,253 -0,058 -0,206 0,164 0,107 -0,150 
2010 -0,255 -0,847 -0,532 -0,104 -0,164 0,296 -0,083 -0,230 
2011 0,004 -0,426 -0,307 -0,068 -0,229 0,179 0,131 -0,177 
2012 -0,014 -0,485 -0,345 -0,076 -0,247 0,201 0,125 -0,195 
2013 -0,032 -0,544 -0,382 -0,084 -0,265 0,223 0,120 -0,213 
2014 -0,050 -0,602 -0,420 -0,091 -0,283 0,245 0,114 -0,232 
2015 -0,068 -0,661 -0,458 -0,099 -0,301 0,267 0,109 -0,250 
2016 -0,086 -0,719 -0,496 -0,107 -0,319 0,289 0,103 -0,268 
2017 -0,105 -0,778 -0,534 -0,115 -0,337 0,311 0,097 -0,286 
2018 -0,123 -0,837 -0,571 -0,123 -0,355 0,333 0,092 -0,304 
2019 -0,141 -0,895 -0,609 -0,130 -0,373 0,355 0,086 -0,322 
2020 -0,159 -0,954 -0,647 -0,138 -0,391 0,377 0,081 -0,340 
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з немонополізованих галузей, позбавлене регулюваль-
ної ролі держави, зазнало величезних втрат агроресур-
сного потенціалу, збитків [5]. Тому агропромислове
виробництво інноваційно та інвестиційно непривабли-
ве, структуру економіки викривлено, пріоритети нале-
жать обслуговувальним і посередницьким структурам,
а не виробничим сферам.

Висновки. У завершенні дослідження ми може-
мо зробити висновок, що глобалізація агресивно діє
на аграрний сектор України, тому необхідно вжити
низку заходів, які б дали змогу нормально функціо-
нувати аграрній сфері, та вивести нашу країну на один
рівень з розвинутими країнами, а саме:

1. За умов становлення глобалізму слід звер-
нути першочергову увагу на підвищення експорту
продукції аграрного сектора на основі поліпшен-
ня якості продукції та підвищення її конкуренто-
спроможності.

2. Необхідно посилити державне регулювання й
підтримку аграрного сектора. Особливо слід розши-
рити підтримку заходів у межах „зеленої скриньки”,
до яких СОТ не ставиться вимогливо: наукові дослі-
дження, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів,
інформаційно-консультаційне обслуговування; вете-
ринарні та фітосанітарні заходи, контроль безпеки про-
дуктів харчування; сприяння збуту сільгосппродукції,
зокрема збирання, обробку і розповсюдження рин-
кової інформації; удосконалення інфраструктури (бу-
дівництво шляхів, електромереж, меліоративних спо-
руд) за винятком операційних витрат на її утримання;
утримання стратегічних продовольчих запасів, вну-
трішню продовольчу допомогу; забезпечення гаран-
тованого доходу сільгоспвиробникам, удосконален-
ня землекористування тощо; підтримку доходів ви-
робників, не пов’язану з видом та обсягом вироб-
ництва; сприяння структурній перебудові
сільськогосподарського виробництва; охорону
навколишнього середовища; реалізацію програм
регіонального розвитку.

3. Майже п’ятирічний досвід вилучення землі у
колективних сільськогосподарських підприємствах та
її паювання показав помилковість і неефективність цих
заходів. Керівництву держави слід поступити мудро
та проявити мужність і визнати цей факт. Слід поради-
тися із селянами й при необхідності прийняти відповід-
ний закон про передачу землі колективам чи сільським
громадам, скасувавши, таким чином, приватну
власність на неї.
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Ільїн В. Ю. Аграрний сектор економіки
України в умовах становлення глобалізаційних
процесів

У поданому дослідженні розглянуто та вперше
систематизовані проблеми та наслідки глобалізації для
аграрного сектору України; наведені дані та показни-
ки, що характеризують ці наслідки і негативний вплив
глобалізації на аграрний сектор економіки. Також у
дослідженні розкрито проблеми, на які натрапить
аграрний сектор економіки України при вступі в СОТ
та запропоновано шляхи подолання агресивного впли-
ву на нього глобалізаційного процесу.

Ключові слова: аграрний сектор, глобалізм, кон-
курентоспроможність, споживання, СОТ, проблеми
агропромислового виробництва.

Ильин В. Ю. Аграрный сектор экономики
Украины в условиях становления глобализаци-
онных процессов

В данном исследовании рассмотрены и впервые
систематизированы проблемы и последствия глобали-

В. Ю. Ільїн

зации для аграрного сектора Украины; приведены дан-
ные и показатели, характеризующие эти последствия и
отрицательное влияние глобализации на аграрный сек-
тор. Также в исследовании раскрыты проблемы, с ко-
торыми столкнулся аграрный сектор Украины при вступ-
лении в ВТО и предложены пути преодоления агрессив-
ного воздействия  на него глобализационного процесса.

Ключевые слова: аграрный сектор, глобализм,
конкурентоспособность, потребление, ВТО, пробле-
мы агропромышленного производства.

Іlyin V. Yu. The agricultural economy sector of
Ukraine in conditions of globalization

In this investigation examined for the first time
systematized problem and the consequences of
globalization for agroindustrial complex of Ukraine
presented the data and parameters describing these effects
and the negative impact of globalization on agroindustrial
complex. Investigation also revealed the problems
encountered by agroindustrial complex of Ukraine joining
the WTO and suggested ways to overcome the aggressive
exposure to the globalization process.
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Страны Европейского союза на протяжении уже
почти 20 лет усиливают привлекательность регионов
посредством активного развития кластерной полити-
ки на основе значительного финансирования. В Япо-
нии, Китае, США и других странах мира кластерная
политика прочно зарекомендовала себя элементом
эффективной региональной политики. Международ-
ный опыт конкурентоспособного развития регионов
основан на партнерском принципе развития класте-
ров – групп взаимозависимых предприятий, работаю-
щих на одной территории и функционирующих в со-
предельных сферах.

Еще совсем недавно, в начале нового тысячеле-
тия, позиции Франции в области инноваций были до-
статочно слабыми для того, чтобы  в контексте глоба-
лизации и развития „экономики знаний” промышлен-
ность могла соответствовать вызовам мировой эко-
номики. Особенности фискальной политики и высо-
кой стоимости производства потребовали выработки
новой национальной промышленной политики, в
основе которой лежало создание „полюсов конкурен-
тоспособности”, объединяющих производственные,
образовательные и исследовательские  центры, рабо-
тающие на определенных территориях по кластерной
модели [1].

Опыт стран, добившихся действительного успе-
ха в развитии отраслей и регионов посредством клас-
терного принципа развития производства, базируется
на некоторых ключевых составляющих, имеющих
определенную специфику для каждого кластера. Не-
смотря на значительные или несущественные отличия
в их составе, стержневыми можно назвать следую-
щие: государственно-частное партнерство, технологи-
ческий вектор, и главенствующий над технологиями,
тенденциями, методиками, законами и нормами – че-
ловеческий потенциал.

Кластерная форма организации взаимодействия
является эффективным направлением в развитии эко-
номики, и, прежде всего, в частном предприниматель-
стве, что подтверждают результаты научных исследо-
ваний, и практический опыт. Традиционно кластеры
считались результативным механизмом развития ис-
ключительно в промышленности. Теперь же они ста-
новятся эффективным инструментом и в сфере услуг,
в частности в туризме и рекреационной деятельности.

Предложенные еще в 1998 г. в Украине как орга-
низационные условия предпринимательства в струк-
туре государственной поддержки малого предприни-
мательства, вопросы создания кластеров по отрасле-
вым, территориальным и другим признакам не были
учтены в последующем ни в Национальной Програм-
ме содействия развитию малого предпринимательства
в Украине [2], ни в Программе поддержки и развития
малого предпринимательства в АР Крым на 2009 –
2010 гг. [3].

Указом министерства экономики Украины от
19 октября 2010 г. „Про утворення робочої групи з
питань розвитку кластерів в Україні” создана рабочая
группа по вопросам развития кластеров в Украине [4].
Это может быть одним из положительных шагов на
пути к повышению уровня занятости населения, по-
вышению результатов развития регионов и страны в
целом.

Автономную Республику Крым, регион, особен-
но богатый рекреационным потенциалом, может ожи-
дать значительный рост экономики благодаря внедре-
нию кластерных инициатив, превосходящий эффект
от существенного технического и организационного
развития рекламы в туризме. Исследование сочета-
ния этих двух эффективных инструментов, представ-
ляющих собой обновление механизмов маркетинга и
кластерную организацию рекреационного предприни-
мательства, является актуальным как с научной, так
и с практической точек зрения, позволяет создать
условия для открытия новых малых предприятий и по-
вышения уровня занятости местного населения на
слабоосвоенных рекреационных территориях сельских
районов АР Крым.

Совокупность императивных элементов механи-
зма решения проблемы усиления занятости населения
районов АР Крым должны представить пути решения
научной проблемы разработки теоретических, мето-
дических и прикладных положений формирования
организационно-экономического механизма взаимо-
действия маркетинга и кластерных форм организации
предпринимательства. Реализация императивов позво-
лит создать условия для открытия новых малых пред-
приятий и повышения уровня занятости местного на-
селения на слабоосвоенных рекреационных террито-
риях сельских районов АР Крым.
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Процессы развития кластерной организации про-
изводства и предпринимательства на рекреационных
территориях целесообразно рассматривать как объект
исследования, а составную часть этих процессов –
маркетинг, как функцию обеспечения этого развития –
предмет исследования (рис. 1).

Состояние объекта и предмета исследования в
Украине вызвало сложную проблемную ситуацию,
состоящую в неравномерности развития рекреацион-
ного предпринимательства, низком уровне занятости и
благосостояния населения рекреационных территорий,
что проявляется, прежде всего, в АР Крым, городах и
районах автономии. В связи с этим целью исследова-
ния является создание организационно-экономическо-
го механизма взаимодействия кластерных форм орга-
низации рекреационного предпринимательства и актуа-
лизированного маркетинга кластерного развития, пути
построения которого представляют собой императивы

обеспечения занятости населения в создании класте-
ров в районах АР Крым. Достижение поставленной цели
требует решения совокупности теоретических, методи-
ческих и реализационных задач (рис. 1).

Теоретические задачи направлены на исследова-
ние теории объекта и предмета исследования и вызван-
ной ими проблемной ситуации. Методические задачи
состоят в разработке форм и методов объекта исследо-
вания – кластерной организации рекреационного пред-
принимательства и предмета исследования – маркетинга
кластерного развития. Реализационные задачи сконцен-
трированы на устранении проблемной ситуации на
основе совершенствования структуры и содержания
кластерных форм рекреационного предприниматель-
ства –  как объекта исследования, и маркетинга клас-
теров – как предмета исследования.

Связующей задачей является создание целевой сис-
темы кадрового и компетенционного обеспечения рекреа-
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Цель исследования 
Разработка организационно-экономического механизма взаимодействия 
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ционного предпринимательства. Решение перечисленных
задач позволит получить совокупность научных и практи-
ческих результатов в выбранном направлении, представ-
ляющих собой императивы обеспечения занятости насе-
ления в создании кластеров в районах АР Крым.  Терми-
нологическая графическая модель кластерной организа-
ции производства позволяет структурировать накоплен-
ные в мире знания в этих процессах (рис. 2).

Модель инициирует выявление в объекте иссле-
дования совокупности действительных проблем фор-
мирования и функционирования рекреационных клас-
теров, содержание этапов их организации, низкий уро-
вень государственных кластерных инициатив в турист-
ско-рекреационной сфере Украины, состав потенциаль-
ных участников туристско-рекреационных кластеров.

В развитии теории предмета исследования – мар-
кетинга, важным научным результатом является раз-
работанная структурная модель формирования содер-
жания маркетинга кластеров. В модели представлена
выявленная необходимость эволюции и обновления
функций маркетинга и его выхода за пределы суще-
ствующих предприятий на ресурсный потенциал пла-
нируемых для создания предприятий кластеров, в ко-
торых нуждается местное население (рис. 3).

Кадровое обеспечение деятельности подобных
предприятий формируется посредством активизации
населения изучаемых районов.

Обоснована научная и практическая необходи-
мость придания процессам маркетинга в контексте его
актуализации, роли мультипликатора в развитии

М. В. Подсолонко

Рис. 2. Терминологическая модель кластерной организации производства
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М. В. Подсолонко

малого предпринимательства и создании новых рабо-
чих мест, повышающих уровень занятости местного
населения. В процессах решения задачи повышения
уровня благосостояния жителей исследуемых регио-
нов активное участие принимают механизмы обеспе-
чения устойчивого сочетания анализа результативно-
сти брендинга кластеров и изменения ресурсных
условий в составляющих их малых предприятиях, а
также формирование конечных показателей их дея-
тельности (рис. 3). Структурированный состав отно-
сительных и абсолютных показателей результатов раз-
вития малого предпринимательства лежит в основе
формирования аналитического механизма выявления
системообразующей роли отдельных видов экономи-
ческой деятельности. Эти ключевые предприниматель-

ские образования способствуют развитию связанных
с ними прочих видов деятельности населения на ана-
лизируемой территории с учетом ее ресурсных воз-
можностей  в процессе создания новых малых пред-
приятий и на их основе – кластеров.

Выявление и структурирование проблемной си-
туации в развитии рекреационного предприниматель-
ства в АР Крым является важным научно-практиче-
ским результатом. Количество малых предприятий на
10000 населения в районах отличается в 4,5 раза (от
11 в Джанкойском районе до 52 в Черноморском ра-
йоне), в городах в 6,2 раза (от 32 в Армянске до 197
в Симферополе), а в районах от городов – в 2,9 –
3,8 раз. Соответственно, уровень занятости на ма-
лых предприятиях в процентах к трудоспособному
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Рис. 3. Структурная модель формирования содержания маркетинга кластеров
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населению в районах отличается в 3,2 раза (от 1,5%
в Красноперекопском и 1,8% в Джанкойском до
4,8% в Черноморском районе). В городах отличие
составляет – в 5,3 раза (от 3,2% в Армянске до
16,8% в Симферополе), а в районах, в отличие от
городов – в 2,1 – 3,5 раза. По мере роста количества

малых предприятий на 10000 населения в районах
АР Крым коэффициент адекватности результата их
деятельности численности наемных работников в них
уменьшается.

В Национальной Программе содействия разви-
тию малого предпринимательства в Украине и в Про-

Рис. 4. Парадигма опережающего маркетинга в кластерной организации
рекреационного предпринимательства

М. В. Подсолонко
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грамме поддержки и развития малого предпринима-
тельства в АР Крым на 2009 – 2010 гг. должны быть
учтены вопросы создания кластеров по отраслевым,
территориальным и другим признакам. Они были пред-
ложены еще в 1998 г. как организационные условия
предпринимательства в структуре государственной
поддержки малого предпринимательства.

Оценка результативности деятельности занятых и
наемных работников малых предприятий АР Крым
показала ее отличие в 5 – 6 раз по видам экономичес-
кой деятельности, в 2,2 раза по городам и в 2,3 раза
по районам, а превышение результативности в горо-
дах над районами – в 1,4 раза. Уровень использова-
ния рекреационных резервов в районах ниже, чем в
городах в 4 – 9 раз.

Структурная модель взаимодействия участников
туристско-рекреационных кластеров позволяет анали-
тически-концептуально сформировать основные направ-
ления устранения выявленной проблемной ситуации на
базе последующего усовершенствования структуры
видов экономической деятельности и состава предприя-
тий, формирующих рекреационные кластеры.

Определяющим научным результатом методи-
ческого характера является Парадигма опережающе-
го маркетинга в кластерной организации рекреацион-
ного предпринимательства. Она позволяет четко раз-
граничить задачи удовлетворения потребителей – ко-
нечных потребителей в услугах кластеров, и местно-
го населения – в развитии кластерной организации ре-
креационного предпринимательства (рис. 4).
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В основе принятия решений о развитии класте-
ров на территориях Сельских Советов, имеющих ре-
зервы рекреационных ресурсов, лежат методы вариа-
тивных расчетов количества рекреантов в зависимости
от числа мест для их размещения, количества дней их
отдыха и периода функционирования отелей в году.
Методы оценки наличия рекреационных ресурсов по-
зволяют выявить реальные резервы ресурсов для со-
здания рекреационных кластеров.

Обоснованные системообразующие характе-
ристики рекреационных комплексов позволяют
сформировать их вариативную организационную
структуру в составе рекреационных кластеров. Гра-
фическая модель взаимодействия сетей малых пред-
приятий, формирующих рекреационные комплексы,
а также рассредоточенный комплекс предприятий об-
служивания потребностей рекреантов и кластера в

целом, позволяет охватить местное население несколь-
ких территорий Сельских Советов, в которых имеют-
ся трудовые ресурсы и необходимость в новых рабо-
чих местах (рис. 5).

Важным элементом завершающих результатов
исследования является аккумулирующая в себе все
предшествующие научно-практические результаты
структурная модель процесса обеспечения социаль-
но-ориентированного использования рекреационных
территорий. Предложенные в модели аспекты управ-
ления взаимосвязаны между собой и нацелены на ко-
нечный результат исследования. Этим же отличаются
и концептуальные условия управления рекреационны-
ми кластерами, изложенные в модели.

Практическим результатом является разработан-
ная система вариативных расчетов количественных
характеристик процесса развития рекреационного ком-
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Рис. 6. Укрупненная графическая модель взаимодействия малых предприятий,
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плекса, позволяющая поэтапно контролировать нара-
щивание его мощностей (по количеству мест для ре-
креантов, числу модулей в комплексе), вовлечение ме-
стного населения в эти процессы (по численности за-
нятых предпринимателей в комплексе), а также повы-
шение нагрузки на одного частного предпринимателя.

Общая структурно-графическая модель форми-
рования валовой добавленной стоимости от дополни-
тельного вовлечения местного населения в рекреаци-
онное предпринимательство позволяет визуализиро-

вать вклад каждого кластера в Валовой региональ-
ный продукт. При этом осуществляется раздельная
оценка экономической и социальной составляющих
развития рекреационных кластеров в районах авто-
номной республики Крым.

Обоснование системообразующей и мультипли-
каторной роли сети предприятий и организаций отды-
ха, развлечений, культуры и спорта, мотивирующих
развитие вначале малых предприятий размещения и
питания рекреантов, а в дальнейшем – предприятий

Рис. 7. Целевая организация кадрового и компетенционного
беспечения развития рекреационных кластеров

М. В. Подсолонко
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всех обслуживающих видов деятельности является
новым научным результатом исследования (рис. 6).

Системная визуализация процессов обучения
местного населения прикладным знаниям и навыкам
создания и обеспечения эффективного функциониро-
вания малых предприятий в составе специализирован-
ных сетей, рекреационных комплексов и кластеров
является стержневым и одновременно фундаменталь-
ным научным результатом (рис. 7).

Кластерная форма организации предприниматель-
ской деятельности становится основой повышения
уровня конкурентоспособности регионов, усиливая
политику развития региона и повышения его конку-
рентоспособности, способствуя функциональному
взаимодействию главных участников кластера для
достижения общих целей всех заинтересованных сто-
рон, смягчая противоречия в обеспечении занятости
населения, повышая инвестиционную привлекатель-
ность территорий.

Таким образом, в предложенных императивах ре-
шена научная проблема разработки теоретических, ме-
тодических и прикладных положений формирования
императивов обеспечения занятости населения в созда-
нии кластеров в районах АР Крым, представленных в
виде организационно-экономического механизма взаи-
модействия маркетинга и кластерных форм организа-
ции предпринимательства, позволяющего создать усло-
вия для открытия новых малых предприятий и повыше-
ния уровня занятости местного населения на рекреаци-
онных территориях сельских районов АР Крым [5].
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Актуальність проблеми. Державна регіональ-
на політика спрямована на забезпечення розвитку ре-
гіонів, високого рівня життя населення, ефективне
використання природного, економічного, соціально-
го та інших потенціалів територій, зміцнення соціаль-
ної та економічної єдності суспільства, подолання на
цій основі міжрегіональних диспропорцій, підвищен-
ня конкурентоспроможності регіонів. Особливе зна-
чення для досягнення поставлених цілей має вдоско-
налення сучасної системи державного регулювання
регіональним розвитком. Це передбачає формування
нової парадигми мислення в процесі визначення стра-
тегії розвитку економіки, що дозволяє оптимально ви-
користовувати наявний економічний потенціал регіонів
і орієнтуватися на якісне прогнозування майбутніх тен-
денцій, освоєння у зв’язку з цим новітніх методів і
процедур сучасної теорії управління [1, с. 15]. При
цьому пріоритетним стає стратегічне управління як один
з нових та ефективних методів в сфері державного
регулювання.

На сьогодні не існує єдиної цілісної загальновиз-
наної теорії стратегічного управління, як і єдиного
підходу щодо визначення сутності стратегічного
управління розвитком регіонів. Оскільки, здебільшого,
існуючі теоретичні розробки в галузі стратегічного
управління стосуються корпоративного сектору еко-
номіки, то для регіонального розвитку подібні дослі-
дження представляють собою інноваційний процес,
який знаходиться на етапі становлення. Сутність та зміст
стратегічного управління регіональним розвитком роз-
глядали Л. С. Шеховцева, Є. Г. Матвіїшин, Р. Р. Ха-
нієв, А. А. Дишекова, І. Г. Сангадієва, В. Янов.

Метою статті є узагальнення основних підходів
до визначення сутності та змісту стратегічного управ-
ління розвитком регіону.

Виклад основного матеріалу. Думки дослід-
ників з приводу цього питання в багатьох аспектах
співпадають. Понятійний апарат стратегічного управ-
ління розвитком регіону запропонований в роботах до-
слідника Л. С. Шеховцевої [2, 3]  ґрунтується на за-
гальних поняттях стратегічного управління. Стратегічне
управління зазначеним дослідником розглядається як
діяльність з розробки і реалізації місії, найважливіших
цілей та способів їх досягнення, які забезпечують роз-
виток об’єкта управління у невизначеному та неста-
більному середовищі через зміну і самого об’єкта, і

його зовнішнього середовища. Стратегічне управлін-
ня – це безперервний процес вибору та реалізації цілей
і стратегії організації. Основні результати стратегічно-
го управління Л. С. Шеховцева представляє у виді ло-
гічного ланцюга стратегічних результатів: діагноз (оцін-
ка) – прогноз – стратегія – стратегічний план – про-
грама – проект – оцінка результатів [2, с. 35,37]. Стра-
тегія, з одного боку, являє собою завершальний етап
в процесі стратегічного управління: місія – бачення –
цілі – стратегія (цільовий аспект). З іншого боку, стра-
тегія – це початковий етап в  комплексі засобів досяг-
нення визначених цілей: стратегічний план – програ-
ма – проект (реалізаційний аспект). З точки зору
цільового аспекту, стратегічне управління розвитком
регіону – це діяльність з розробки та реалізації місії,
найважливіших цілей і способів господарського роз-
витку, зростання рівня і якості життя населення тери-
торіального утворення шляхом прогресивної зміни по-
тенціалу та структури регіону відповідно до змін зов-
нішнього середовища. З точки зору реалізаційного
аспекту, стратегічне управління розвитком регіону –
це діяльність щодо цілеспрямованої зміни умов відтво-
рення економічних і соціальних процесів життєзабез-
печення в регіоні відповідно до його місії та цілей у
мінливому зовнішньому середовищі [3, с. 692].

Аналогічну точку зору поділяє Є. Г. Матвіїшин,
зокрема позначаючи, що поняття „стратегія” і „страте-
гічний план” пов’язані між собою та з функціями стра-
тегічного управління. На його думку, стратегію до-
цільно означити як бачення дій з досягнення цілей, що
випливають з місії регіону. А стратегічний план – це
результат стратегічного планування, який показує
шляхи переведення сучасного стану регіону до ново-
го стану. Стратегічний план містить стратегічні цілі роз-
витку регіону, найбільш ефективні способи, методи
досягнення поставлених цілей та систему показників
розвитку регіону [4, с. 18].

О. В. Толстий вважає, що стратегічне управлін-
ня регіоном – це безперервний процес вибору та реа-
лізації стратегій системи на основі прогнозу зовніш-
ньої середи, розпізнання проблем і глибоких експерт-
них рішень, направлених на створення та підтримку
конкурентних переваг регіону. На його думку, основ-
ною метою стратегічного управління розвитком регі-
ону є делегування повноважень органам місцевого са-
моврядування, що має призвести до підвищення ефек-
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тивності виробництва і вирішення на цій основі со-
ціальних та інших проблем. Важливою складовою
стратегічного управління є програмно-цільовий
метод, тобто складання довгострокових комплексних
цільових програм на рівні держави, регіонів, галузей
та окремих підприємств. Програмно-цільовий підхід
у стратегічному управлінні – сукупність дій, спрямо-
ваних на розробку, реалізацію і контроль виконання
програм, головна ознака яких полягає у використанні
цих програм в якості первинної ланки при складанні
бюджетів та управлінні соціально-економічними про-
цесами в регіоні [5, с. 56].

В свою чергу, І. Г. Сангадієва більш детально
описує процес стратегічного управління регіоном, який
є поєднанням взаємозалежних та взаємопов’язаних
управлінських процесів: аналіз зовнішньої та внутріш-
ньої середи регіону; визначення системної функції
регіону і цілей стратегії його розвитку; вибір стратегії
функціонування та розвитку регіону; реалізація стра-
тегії розвитку регіону; оцінка і контроль реалізації стра-
тегії розвитку регіону. Кінцева мета реалізації стратегії
управління регіоном – визначення можливостей його
розвитку в умовах зміни зовнішнього і внутрішнього
середовища регіону, формування нових ринкових
відносин, пошук ресурсних, технологічних, законо-
давчих та інших заходів, за допомогою яких ці мож-
ливості, потенціал можуть бути реалізовані. Тобто
дослідниця визначає, що стратегічне управління скла-
дається зі стратегічного планування, реалізації обра-
ної стратегії та стратегічного контролю. За змістом
регіональне стратегічне планування – це, насамперед,
вибирання цілей та орієнтирів, промальовування
бажаного майбутнього регіону, визначення стратегії та
напрямків розвитку, які забезпечують конкуренто-
спроможність регіону в цілому як місця для життя,
господарської діяльності та тимчасового перебуван-
ня, а також окремих галузей регіональної економіки
та соціальної сфери. Стратегічний план повинен
передбачати добре продуману, специфічну місію, чіткі
формулювання цілей, відносно невеликий набір зав-
дань і конкретних стратегічних проектів. Процес стра-
тегічного планування в якості результату має аж ніяк
не план, а саме економічний розвиток регіону, який,
своєю чергою, є результатом конкретних управлінських
дій, вжитих у рамках стратегічного плану [6, с. 58].

На думку таких авторів, як Р. Р. Ханієв, А. А. Ди-
шекова стратегічне управління розвитком регіону є
основою створення динамічної і ефективно функ-
ціональної економіки. Вони визначають регіональну
стратегію як постановку мети з досягнення образу ба-
жаного майбутнього і реалізації системи заходів, спря-
мованих на рух до неї. Своєю чергою, під стратегіч-
ним управлінням вони розуміють не тільки сукупність

дій, що сприяють адаптації системи (у цьному випад-
ку регіону) до швидко змінюваних умов ринкової
кон’юнктури з найменшими витратами і втратами, а й
уміння передбачати і запобігати розвитку системних
кризових ситуацій, а також забезпечувати досягнення
конкурентних переваг [7, с. 28].

Дослідник С. В. Козловський зазначає, що стра-
тегічне управління, яке визначає існування соціально-
економічних систем у перспективі у взаємозв’язку з
динамікою навколишнього середовища властиво будь-
якій системі, однак його цільова спрямованість, зміст,
прогнозні й часові інтервали можуть істотно відзрізня-
тися. Стратегічне управління, на відміну від інших типів
управлінської діяльності в системі керування, обов’яз-
ково містить у собі облік зв’язків соціально організо-
ваних систем з навколишнім середовищем і критері-
альну оцінку стратегічних управлінських рішень. Регі-
ональне стратегічне управління, на думку С. В. Коз-
ловського, – це діяльність, спрямована на досягнення
поставлених цілей в умовах нестабільного, конкурент-
ного, ринкового середовища, що передбачає діагнос-
тичний аналіз стану регіону, стратегічне планування й
реалізацію обраної стратегії [8].

Таким чином, у результаті дослідження основних
підходів дослідників щодо визначення сутності та змісту
стратегічного управління розвитком регіону виявлено,
що в роботах більш детально описано зміст стратегіч-
ного управління розвитком регіону, та менше уваги
приділено самє сутності цього поняття, а також не
виокремлено сутність і зміст стратегічного управління
розвитком регіону. Поняття „сутність” і „зміст” різні за
визначенням і вимагають відокремлення. Зміст – це
єдність усіх складових елементів об’єкта, його власти-
востей, внутрішніх процесів, зв’язків, суперечностей і
тенденцій. Сутність, своєю чергою, утворює те, що
зберігається у всіх змінах [9, с. 621,665].

На основі досліджень основних теоретичних підходів
до стратегічного управління розвитком регіону, його
сутність можна визначити як діяльність, що спрямована
на забезпечення розвитку регіону в мінливих умовах
зовнішнього та внутрішнього середовища шляхом
створення та розвитку конкурентних переваг та забезпе-
чення на цій основі конкурентоспроможності регіону.

За змістом, стратегічне управління розвитком
регіону представляє собою систему, до якої входить:

a) стратегічний аналіз (оцінка зовнішнього та
внутрішнього середовища);

b) стратегічне планування (визначення місії і цілей
стратегії розвитку регіону, формування стратегії роз-
витку регіону);

c) реалізація стратегії розвитку регіону;
d) оцінка та контроль реалізації стратегії розвит-

ку регіону.
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Становлення стратегічного управління у держав-
ному регулюванні розвитку регіонів України на
сьогодні обмежено використанням стратегічного пла-
нування на регіональному рівні, тобто складання стра-
тегій соціального і економічного розвитку регіонів та
планів заходів щодо реалізації цих стратегій. Досі три-
ває процес розроблення стратегій соціального і еко-
номічного розвитку регіонів, який ґрунтується на по-
станові Кабінету Міністрів України „Про затверджен-
ня порядку розроблення, проведення моніторингу та
оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку” [10].
Своєю чергою, формування системи стратегічного
планування розвитку всієї країни поки що знахо-
диться на стадії становлення, зокрема підготовлено
проект Закону України „Про державне стратегічне пла-
нування”, який на цей час проходить погодження і
доопрацювання [11]. Стратегічне планування, фігуру-
ючи як одна з основних функцій стратегічного управ-
ління розвитком регіону, представляє собою підсис-
тему, яка забезпечує досягнення основних цілей та на-
прямів розвитку регіону та країни в цілому.

Стратегія, згідно з законопроектом, розгляда-
ється як документ, в якому визначаються стратегічні
цілі, пріоритети та напрями розвитку країни, окремих
видів діяльності та адміністративно-територіальних
одиниць на довгострокову перспективу. План, відпо-
відно, аналізується як документ, в якому визнача-
ються цілі, пріоритети розвитку та напрями реалі-
зації державної політики з конкретизацією основ-
них завдань і заходів, їхніх виконавців та строків
виконання, потреба у фінансовому забезпеченні
заходів на плановий період.

Формування цілісної системи стратегічного пла-
нування на державному рівні знаходиться на стадії
становлення, але це рух в потрібному напрямі щодо
формування системи стратегічного управління розвит-
ком регіонів. Цей законопроект має велике значення
для ефективного розвитку і держави в цілому, і для
кожного окремого регіону.

Висновки:
1. Ефективний розвиток економіки на сучасно-

му етапі становлення пов’язаний з необхідністю вико-
ристання стратегічного управління на регіональному
рівні, що, своєю чергою, сприяє збалансованому роз-
витку держави в цілому.

2. Сутність стратегічного управління розвитком
регіону полягає в забезпеченні розвитку регіону в
мінливих умовах зовнішнього та внутрішнього се-
редовища шляхом створення і розвитку конкурент-
них переваг та забезпечення на цій основі кон-
курентоспроможності регіону. За змістом, страте-
гічне управління розвитком регіону представляє
собою систему взаємопов’язаних процесів: страте-

гічний аналіз (оцінка зовнішнього та внутрішнього
середовища); стратегічне планування (визначення
місії і цілей стратегії розвитку регіону, формування
стратегії розвитку регіону); реалізація стратегії роз-
витку регіону; оцінка та контроль реалізації стра-
тегії розвитку регіону.

3. Становлення стратегічного управління у дер-
жавному регулюванні розвитку регіонів України об-
межується на сьогодні використанням стратегічного
планування на регіональному рівні, проте для стабіль-
ного розвитку регіонів необхідне формування систе-
ми стратегічного управління.
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Постановка проблеми. Аграрне виробництво –
найбільш вразливий сектор економіки України. АПК
України притаманні низька продуктивність праці, ви-
сокі трудові й матеріальні витрати. Така модель роз-
витку сільського господарства не гарантує досягнен-
ня продовольчої безпеки країни і вимагає негайного її
вдосконалення. Затяжна економічна криза, що охопи-
ла всі сфери економіки, завдала непоправних втрат
аграрному виробництву, внаслідок перебудови та от-
римання незалежності було зруйновано систему
матеріально-технічного та інженерно-технічного забез-
печення сільського господарства. У таких умовах над-
звичайно важливого значення набуває активізація
інвестиційної та інноваційної діяльності. Пріоритетність
розвитку аграрного сектору економіки України зумов-
люється тим, що в сучасних умовах сільське госпо-
дарство залишається головною продовольчою галуз-
зю країни, успішний розвиток якої потребує залучен-
ня значних інвестиційних ресурсів.

Необхідність залучення інвестиційних ресурсів у
сільське господарство зумовлюється гострою потре-
бою в оновленні матеріально-технічної й технологіч-
ної бази сільськогосподарських підприємств, що на-
дасть можливість товаровиробникам нарощувати
обсяги виробництва, знижувати його вартість, поліп-
шувати умови праці, виробляти конкурентоспромож-
ну продукцію, підвищуючи продуктивність, ставати
активними учасниками ринку.

Нині аграрний сектор економіки має недостатню
інвестиційну привабливість для вітчизняних та інозем-
них інвесторів, які віддають перевагу підприємству,
що має швидкий період окупності вкладених коштів,
вищу прибутковість, більш конкурентоспроможну
продукцію [7].

Незадовільний стан інвестиційної діяльності у
сільському господарстві зумовлений також корупцій-
ними процесами [13]. У галузевій структурі інвести-
ційної діяльності підприємств АПК переважна частина
коштів інвестується в основний капітал у рослинництві,
що свідчить про пріоритетність даної підгалузі для інве-
сторів порівняно з тваринництвом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Резуль-
тати фундаментальних досліджень українських і
зарубіжних вчених свідчать про те, що процес еконо-
мічного зростання зумовлюється обсягом і темпами зро-
стання обсягів інвестицій, їхньою структурою та якісни-

ми характеристиками. Незважаючи на деяке пожвавлення
інвестиційного процесу в Україні, позитивні тенденції в
інвестиційній сфері ще не набули стійкого характеру. Крім
того, в умовах трансформації економічних відносин
продовжують діяти чинники, що стримують розвиток
інвестиційної й інноваційної діяльності [4]. Питанням
інвестиційної діяльності, залучення інвестицій в АПК
України та аграрно-промислові формування приділяють
увагу чимало сучасних вчених-економістів, серед яких
І. Т. Балабанов, В. П. Горьовий, С. О. Гуткевич,
М. І. Кісіль, М. Ю. Коденська, Г. П. Лайко, О. В. Мазу-
ренко, М. Й. Малік, Ю. Б. Петруня та інші.

Мета статті. Розглянути проблеми інвестицій-
ної привабливості сільського господарства та розви-
ток інвестиційного потенціалу підприємств АПК.

Основний матеріал дослідження. Світова
фінансова криза швидко розповсюдила свій вплив на
різні країни світу. Її наслідками серед іншого стали
падіння біржових котирувань, зниження інвестиційної
активності, підвищення нестабільності товарних
ринків, банкрутство компаній, зменшення обсягів про-
мислового виробництва, панічні настрої суб’єктів гос-
подарювання. Економіка України внаслідок високого
ступеня відкритості й тепер болісно відчуває на собі
вплив світової фінансової кризи.

Вплив фінансової кризи на інвестиційний потен-
ціал АПК і підприємств харчової промисловості
України зокрема має різновекторний характер.

Як і очікувалося, і без того мізерні в останні роки
прямі іноземні інвестиції в сільське господарство
України, в 2011 р. „розходилися домівками”. Згідно з
даними Держкомстату України, за останній рік іно-
земних інвестицій в цей, чи не найперспективніший
сектор економіки, не було, „а 25 млн дол. з вкладених
в попередні роки „повернулися додому” [13].

Показник „прямі іноземні інвестиції” – один із ос-
новних, що характеризує стан інвестиційного клімату
в тих економіках та їхніх секторах, куди вони спрямо-
вуються, оскільки прямі іноземні інвестиції здійсню-
ються незалежними іноземними юридичними і фізич-
ними особами, що приймають рішення про інвестуван-
ня, виходячи з їх незалежної оцінки стану законодав-
ства, справедливості судової системи, бізнес-клімату,
рівня корупції в країні потенційного вкладення коштів.

За даними Українського антимонопольного комі-
тету, прямі іноземні інвестиції в сільське господарство
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України в 2005 р. склали 86 млн дол., в 2006 р. –
95 млн дол., в 2007 р. – 153 млн дол., в 2008 р. –
246 млн дол., в 2009 р. – відтік інвестицій склав
10 млн дол., в 2010 р. – надійшло 46 млн дол. інвес-
тицій, а в 2011 р. – відтік склав 25 млн дол. Такий стан
вкрай не сприяє успішному розвитку вітчизняного
аграрного розвитку. Графічно, ми бачимо, це на рис. 1.

Щоб це виправити, вважаємо за доцільне роз-
глянути чинники, які зумовлюють сучасне інвестиційне
становище підприємств АПК. Зазначимо, що рівень
інвестиційного потенціалу економічних суб’єктів
зумовлюється двома чинниками: здатністю мобілізо-
вувати інвестиційні ресурси та здатністю ефективно їх
відтворювати. Відповідно, можна виділити потенціал
залучення та потенціал відтворення інвестиційних
ресурсів.

Кризові процеси, насамперед, негативно позна-
чилися на здатності підприємств харчової промисло-
вості залучати інвестиційні ресурси. Так, нині втраче-
но повноцінний доступ до ринків капіталу: відбулося
зменшення обсягів кредитування, знизилася вартість
акцій більшості українських компаній.

Враховуючи зменшення прибутковості аграрних
підприємств, зростання дебіторської та кредиторської
заборгованості, можливості підприємств щодо мобілі-
зації інвестиційних ресурсів є вкрай обмеженими. Тому
реалізація інвестиційних проектів нині під загрозою.

Зменшення потенціалу відтворення інвестицій та-
кож зумовлено фінансовою кризою. Має місце нега-
тивна динаміка розвитку за всіма елементами ресурс-
ної складової інвестиційного потенціалу [3, с. 1248]:

1. Виробнича складова – дефіцит обігових коштів
знижує інтенсивність виробничих процесів.

2. Ресурсо-сировинна складова – відчутне по-
гіршення через нестабільну цінову ситуацію, неперед-
бачувану динаміку валютних коливань.

3. Кадрова складова – підприємства змушені
скорочувати соціальні програми, що негативно впли-
ває на кадровий потенціал підприємств.

4. Інноваційна складова – за нинішньої ситуації
впровадження інноваційних проектів переважно при-
зупинено.

5. Фінансова складова – рівень забезпеченості
фінансовими ресурсами є здебільшого незадовільним.

6. Управлінська складова – є ключовою за таких
обставин. Уміння керівної ланки приймати ефективні
рішення задля виконання тактичних та стратегічних
завдань може стати вагомою конкурентною перева-
гою за нинішніх умов.

7. Інфраструктурна складова – ступінь сприят-
ливості географічного місця розташування і можли-
вості ефективно взаємодіяти з зовнішнім оточенням.
Ця складова практично не зазнала змін.

8. Ринкова – зниження купівельної спроможності
домогосподарств призводить до зниження обсягів
реалізації харчових продуктів у грошовому виразі,

відбувається перерозподіл ринку на користь вироб-
ників дешевшої продукції. Тому ціна продукту стає
його вагомою конкурентною перевагою.

9. Ризикова – ступінь негативного впливу мак-
роекономічних процесів на діяльність підприємства є
вкрай високою.

Слід зазначити, що втрати харчової промисло-
вості є меншими, ніж деяких інших секторів еконо-
міки. Це пояснюється орієнтацією харчових під-
приємств здебільшого на внутрішній ринок, порівня-
но низьким рівнем інтегрованості у фінансові ринки,
гарним врожаєм більшості сільськогосподарських
культур, світовим продовольчим дефіцитом.

Першочерговими заходами щодо мінімізації впли-
ву кризи та підтримання рівня інвестиційного потен-
ціалу за таких обставин є наступні:

1) оптимізація витрат:
— докладна ревізія витрат;
— скорочення невиробничих витрат (насамперед

адміністративних);
— скорочення додаткових витрат на оплату праці;
— впровадження політики енергозбереження.
2) мобілізація внутрішніх ресурсів:
— зменшення дебіторської заборгованості;
— оптимізація величини виробничих запасів;
— стимулювання збуту.
3) підтримка елементів потенціалу відтворення:
— виділення пріоритетних для компанії продуктів

та напрямків діяльності, за якими підприємство має
найбільш стійкі ринкові позиції;

— проведення лояльної політики по відношенню
до ключових працівників з метою збереження кадро-
вого потенціалу;

— доведення до логічного завершення проектів,
що безпосередньо впливають на життєдіяльність ком-
панії.

Криза має й конструктивний потенціал – вона
дозволяє сконцентруватись на перспективах, формує
передумови для підвищення ефективності господарю-
вання. Її позитивними наслідками можуть стати:

— перерозподіл ринків на користь ефективних
стабільних компаній;

— зміна характеру господарювання – перехід до
політики зниження енерговитрат, переробки відходів
та оптимізації виробничого процесу;

— покращення якості і конкурентоздатності
українських харчових продуктів внаслідок посилен-
ня конкуренції.

Окрім того, зменшення попиту в одних галузях
сприяє переведенню капіталу в інші. У компанії з ве-
ликим капіталом, який не може бути використаний в
„рідній галузі”, є можливість отримати прибуток в
інших галузях. Учасники будівельного ринку, який все
ще не оговтався від наслідків фінансової кризи, бу-
дуть шукати нові ринки для вкладень і можуть пере-
орієнтуватися на інвестиції в АПК, що було оговорено
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на ІІІ аграрній бізнес-зустрічі [12]. Отже, завдання
директорів та власників підприємств АПК  – приваби-
ти ці інвестиції.

Найбільш привабливою для сільськогосподар-
ського підприємства формою залучення інвестицій є
створення спільних підприємств та стратегічних аль-
янсів. Воно передбачає залучення інвестицій у вигляді
внесків до статутного фонду підприємства. Інвесто-
рами виступають переважно фінансово міцні промис-
лові, агросервісні, іноземні та інші підприємства.
Права й обов’язки інвестора визначаються Статутом
новоствореного господарського товариства чи спіль-
ного підприємства.

Традиційною і практично найбільш поширеною
формою є залучення кредитних ресурсів комерційних
банків та інших фінансових інвесторів. Джерелами
кредитування є банки та інші фінансові організації.
Сільськогосподарські товаровиробники можуть отри-
мати кредити за двосторонніми домовленостями з іно-
земними фінансовими інвесторами.

Найбільш простою формою залучення інвестицій
є використання господарських договорів про спільну
виробничу діяльність, при якій обмежений в коштах
сільськогосподарський товаровиробник та фінансово
міцне підприємство спільно фінансують виробничі
витрати. При цьому досягається краще використання
землі й виробничих сільськогосподарських потужнос-
тей, зберігаються робочі місця, а працівники отриму-
ють заробітну плату. Винагородою партнерам за поне-
сені ними витрати матеріальних і грошових ресурсів є
вироблена продукція. Частки кожного партнера в за-
гальному обсязі продукції визначаються пропорційно
їхнім внескам у спільну діяльність. Взаємовідносини
між партнерами регулюються господарським догово-
ром про спільну виробничу діяльність.

Перспективною формою залучення інвестицій у
сільське господарство є також спільна діяльність

сільськогосподарських, агросервісних, промислових
та інших підприємств у складі агропромислових фінан-
сових груп. Хоча зараз такі групи в сільському гос-
подарстві відсутні, вже створена достатня законодавчо-
нормативна база для їх поширення.

Разом з вище наведеними  сільськогосподарські
підприємства можуть використовувати й інші, менш
поширені варіанти залучення інвестицій. Іноземні
інвестиції становлять  собою  всі  види  цінностей,  що
вкладаються безпосередньо іноземними інвесторами
в об’єкти інвестиційної діяльності згідно з чинним
законодавством України.

Підприємство з іноземними інвестиціями – це
підприємство (організація) будь-якої організаційно-
правової форми, створене за законами України, якщо
протягом року в його статутному фонді є кваліфіка-
ційна іноземна інвестиція. Для новостворених
підприємств цей критерій визначається за підсумками
першого повного календарного року їх існування.

Кваліфікаційна іноземна інвестиція – це іноземна
інвестиція, що становить не менше 20% статутного ка-
піталу. Декретом Кабінету Міністрів України „Про ре-
жим іноземного інвестування” (ст.1) визначені мінімальні
розміри кваліфікаційної іноземної інвестиції залежно від
виду інвестицій та суб’єктів інвестування (зокрема, не
менше 50, 100, 500 тис. та 1 млн дол. США).

Декретом Кабінету Міністрів України № 55-
93 іноземним інвесторам надано право здійснювати
інвестиції в таких формах: частковій участі у під-
приємствах, що створюються спільно з україн-
ськими юридичними і фізичними особами, або при-
дбання частки у діючих підприємствах, створення
підприємств, що повністю належать іноземним інвес-
торам, філій та інших відокремлених підрозділів іно-
земних юридичних осіб або придбання у власність
діючих підприємств повністю; придбання прямо не
забороненого законами України нерухомого чи ру-

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в агропромисловий сектор економіки України

.
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хомого майна, включаючи земельні ділянки, будин-
ки, квартири, приміщення, устаткування, транспортні
засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого
одержання майна та майнових комплексів або у
формі акцій, облігацій та інших цінних паперів; при-
дбання самостійно або з участю українських юри-
дичних чи фізичних осіб прав користування землею,
концесій на використання природних ресурсів та
території України; придбання інших майнових прав;
в інших формах здійснення інвестицій, зокрема на
основі угод із суб’єктами господарської діяльності
України, які прямо та виключно не заборонені зако-
нами України.

Висновки. Для подальшої успішної праці АПК
України необхідні новаторські ідеї та бажання влас-
ників аграрних підприємств вкладати гроші в розви-
ток  галузей, в нові технології тощо. Необхідна дер-
жавна підтримка.  Для створення привабливого інве-
стиційного клімату в України потрібно провести захо-
ди щодо ліквідації корупційних процесів в усіх рівнях
влади, які є загрозою для багатьох галузей агропро-
мислового сектору економіки України, особливо тва-
ринництва. Фінансова криза, яка досі робить вплив на
економіку багатьох країн світу, хоча й нанесла збитки
аграрним підприємствам, але вона є важливим сти-
мулом для інвестицій АПК: продовольчий ринок має
попит завжди.
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тиційного клімату аграрних підприємств, розглянуто
існуючі закони України, які регламентують інвестицій-
ну діяльність. Зокрема проаналізовано загальний об-
сяг прямих іноземних інвестицій у сільське господар-
ство та розроблено заходи щодо покращання інвесту-
вання в агропромисловий комплекс.
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Постановка проблеми у загальному вигляді.
Пенсійне забезпечення та забезпечення гідної старості
є зазвичай доволі болючим питанням у суспільстві між
різними верствами населення. Розвинуті країни світу
та країни, що розвиваються, країни постсоціалістич-
ного табору постійно проходять процес певних змін і
покращень у сфері пенсійного забезпечення грома-
дян своєї держави. Не є виключенням i Україна, яка
також самостійно розвиває свою трьох рівневу пен-
сійну систему. Питання лише полягає: на скільки ефек-
тивно проходить розвиток і в якому стані знаходиться
саме недержавне пенсійне забезпечення, яке i покли-
кане додатково забезпечувати належну старість гро-
мадянам нашої держави? Попри все, необхідно про-
аналізувати стан третього рівня пенсійної системи
України i розглянути проблеми його розвитку та нада-
ти рекомендації стосовно покращення діяльності не-
державних пенсійних фондів.

Мета статті. Завдання роботи полягає в аналізі
сучасного стану недержавних пенсійних фондів та ви-
світленні проблем їх розвитку, визначенні їхнього місця
у фінансовому секторі України. Зокрема зосередимо
увагу на факторах, що безпосередньо випливають на
розвиток недержавного пенсійного забезпечення.

Аналіз наукових досліджень. У період пере-
ходу до ринкових відносин питання ефективного пен-
сійного забезпечення постає одним із найгостріших.
У нашій державі за роки її незалежності проблеми
пенсійного забезпечення набувають актуального ха-
рактеру. Вивчення проблеми пенсійного забезпечен-
ня, зокрема його недержавного сектора, зв’язано з
іменами авторів, що досліджують проблему в різних
господарських і фінансово-економічних системах. До
них можна віднести Д. МакГілла, Д. МакТаггарта,
Е. Дейвіса,  Г. Кларка і вітчизняних: О.Ткача,
В. Грушка, А. Михайлова, Е. Лібанової, Г. Нечая та
інших.

Основний матеріал дослідження. Система не-
державного пенсійного забезпечення становить третiй
рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється з
2004 року після набрання чинності Законом України
„Про недержавне пенсійне забезпечення” [1, с. 1]. Ре-
зультати аналізу заходів, які були здійснені з рефор-
мування пенсійної системи, свідчать про необхідність

коригування процесів подальшого проведення пен-
сійної реформи з урахуванням набутого досвіду та со-
ціально-економічного становища в країні.

В Україні етап формування такої системи тільки
розпочався. Сьогодні виділяють такі пенсійні фонди:
відкриті, корпоративні, професійні – згідно з законом
України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.
Відкриті пенсійні фонди створюються юридичними
особами, учасниками цих фондів є громадяни, неза-
лежно від місця i характеру їхньої роботи. Корпора-
тивні пенсійні фонди – це недержавний пенсійний
фонд, який створюється роботодавцями, і учасника-
ми таких фондів є виключно громадяни, пов’язані тру-
довими відносинами з засновниками цих фондiв. Під
час створення корпоративних пенсійних фондів робо-
тодавці беруть на себе зобов’язання сплачувати до-
даткові пенсійнi внески на користь своїх працівників.
Професійні пенсійні фонди створюються об’єднання-
ми громадян або юридичних осіб за професійною
ознакою. Учасниками таких фондів є громадяни,
пов’язані за родом професійної діяльності [1, с. 1].

В Україні існують цілком об’єктивні причини роз-
вивати саме третій рівень пенсійного забезпечення.
Незважаючи на те, що схожа тенденція стосовно де-
мографічної ситуації прогнозується і в інших країнах
Європи, є одна істотна відмінність: у них вже сфор-
мувався ринок недержавного пенсійного забезпечен-
ня, а в Українi тільки почалася стадія його формуван-
ня, і відбувається воно вкрай повільно. На Заході ри-
нок недержавного пенсійного забезпечення активно
розвивається i в офіційній документації ЄС до 2020 р.
встановлено завдання перейти на нові конструкції пен-
сійних схем: частка пенсійних виплат солідарної сис-
теми повинна знизитися з 84 до 64 % [7].

Торкаючись сьогодення станом на 31.12.10, в
Державному реєстрі фінансових установ міститься
інформацiя про 101 недержавний пенсійний фонд (далі
– НПФ) та 43 адміністратори НПФ, з яких мають
ліцензії з адміністрування НПФ – 36 [5, c. 1]. При цьо-
му 13 адміністраторів НПФ обслуговують більше ніж
один недержавний пенсійний фонд. Протягом трьох
кварталів 2011 року кількість НПФ зменшилась до 98.
Кількість відкритих НПФ є найбільшою і на кінець
звітного періоду становила 83, що пояснюється
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більшою доступністю їх до широких верств населен-
ня, тоді як учасниками професійних чи корпоратив-
них НПФ можуть бути лише фізичні особи, які пов’я-
зані за родом їхньої професійної діяльності або пере-
бувають у трудових відносинах з роботодавцями – за-
сновниками або роботодавцями-платниками. Кількість
корпоративних фондів 9, професійних – 9.

Станом на 31.12.10 адміністраторами недержав-
них пенсійних фондів було укладено 69 741 пенсійний
контракт з 56 139 вкладниками, з яких 2 385 вклад-
ників, або 4,2%, – юридичні особи, на яких припадає
884,6 млн грн пенсійних внесків (95,6% від загально-
го обсягу пенсійних внесків за системою НПЗ), а
53 754 вкладники, або 95,8%, – фізичні особи. При
цьому, порівняно з кінцем 2009 року кількість кон-
трактів з юридичними особами зросла на 8,5%, а з
фізичними особами – на 12,5% [5, c. 2] . Беручи до
уваги те, що загальна сума внесків протягом склала
925,4 млн грн, загальна сума внесків протягом трьох
кварталів 2011 року склала 1 060,2 млн грн, тобто
зростання на 12,7%, що свідчить про прийнятну тен-
денцію.  На кінець 2010 року кількість учасників НПФ
відповідно до укладених контрактів становила
569 230 осіб, протягом року вона зросла на 72,1 тис.
осіб, або на 14,5%.

Як і в попередні роки, станом на 31.12.10 серед
учасників НПФ більшість становили особи віком від
40 до 55 років, а саме 40,2% (2009 рік – 41,4%, 2008 –
42,5%, 2007 – 41,9%). Крiм того, частка учасників НПФ
віком від 25 до 40 років станом на 31.12.10 становила
39,2% (2009 рік – 35,8%, 2008 – 35,5%, 2007 – 34%).
Частки учасникiв НПФ вікових груп старших 55 років
та до 25 років станом на кінець 2010 року становили,
відповідно, 13,5% (2009 рік – 14,2%, 2008 – 12,2%,
2007 – 9,3%) та 7% (2009 рік – 8,6%, 2008 – 9,9%,
2007 – 15,1%).

Сукупно недержавними пенсійними фондами
протягом 2010 року було здійснено пенсійні виплати
46 725 учасникам та 1 105 спадкоємцям, тобто 8,2%
учасників від їхньої загальної кількості отримали
пенсійні виплати протягом 2010 року. Це зумовлено
насамперед невеликою долею учасників вікової гру-
пи старших 55 років. Одним із основних якісних по-
казників, які характеризують систему НПЗ, є сплачені
пенсійні внески. Аналізуючи динаміку сплачених
пенсiйних внесків, слід зазначити, що надходження
пенсійних внесків за 2010 рік збільшились на 22,6% і
на 31.12.10 становили 925,4 млн грн, за три квартали
2011 року сума внесків склала 1 060,2 млн грн, що
на 14,5% більше попереднього року, на кінець
2011 року слід очікувати зростання внесків на рівні
18 – 21%[5, c. 5]. Слід зазначити, що протягом
2009 року Держфінпослуг було погоджено 16 рішень
щодо тимчасового припинення сплати пенсійних
внесків за власні кошти 10 роботодавцями-платника-
ми за двома корпоративними пенсійними фондами
(1 рішення стосовно одного НПФ, 15 – стосовно іншо-
го); протягом 2010 року – жодного рішення.

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений
строк) станом на 31.12.10 становили 158,2 млн грн,
збільшившись за 2010 рік на 75,6%, а протягом 3 квар-
талів 2011 року здійснено виплат на суму 200,5 млн грн,
що на 21% більше попереднього періоду [5, c. 4].

Всього за 2010 рік активи НПФ зросли на 33,4%
(на 286,4 млн грн). Чиста вартість активів НПФ протя-
гом 2010 року збільшилась з 854,7 до 1140,6 млн грн,
або на 33,5% [4,c.14], у третьому кварталі 2011 року
загальна сума активів склала 1 306,4 млн грн, або зрос-
ли на 12,6%.

Розмір загальних активів НПФ, в цілому,
збільшився протягом 2009 – 2010 рр. Проте темпи при-
росту загальних пенсійних активів протягом 2010 року
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відрізнялись у порівнянні з аналогічним періодом
2009 року. Так, протягом 2009 року після зростання
темпу приросту загальних активів НПФ у 2 кварталі
(11,1%) до кінця року спостерігалось уповільнення
зростання пенсійних активів [5, c. 7]. Це було пов’язано
передусім із скороченням або тимчасовим припинен-
ням окремими вкладниками НПФ сплати внесків на
користь своїх учасників, спричинене нестабільною
економічною ситуацією, а також зростанням розміру
пенсійних виплат (зокрема одноразових). Але вже
станом на кінець 1-го кварталу 2010 року приріст за-
гальних активів НПФ становив 9,5% (станом на кінець
4-го кварталу 2009 року – 7,4%). Після зменшення
протягом 2-го кварталу 2010 року темпу приросту
пенсійних активів до 4,8%, до кінця 2010 року спосте-
рігалася тенденція до поступового зростання темпів
приросту загальних активів НПФ. Слабка тенденція до
зростання збереглась у 2011 році, у кожному кварталі
зростання активів було на рівні 4 – 5%, зумовлено це
насамперед зменшенням кількості НПФ протягом
даних кварталів.

За результатами 2010 року, переважними напря-
мами інвестування пенсійних активів є депозити в бан-
ках (34,7% інвестованих активів), акції українських
емітентів (18,1%), облігації підприємств, емітентами
яких є резиденти України (15,4%), цінні папери, дохід
за якими гарантовано КМУ (14,9%) [4, c. 15]. Така
тенденція насамперед зумовлена негативними коли-
ваннями на ринку цінних паперів. Загалом залишає-
ться досить висока імовірність стосовно зниження
інвестиційного доходу НПФ, про що вказано нижче,
оскільки вартість депозитів на сьогодні для комерцій-
них банків є доволі високою, тому слід очікувати зни-
ження відсоткових ставок по депозитам у національній
валюті та євро. Даний факт спричинено насамперед
низьким рівнем кредитування  комерційними банками
суб’єктів господарювання та дорогою ліквідністю.

Аналізуючи вище зазначені дані можна стверджу-
вати, що за аналізований період у структурі активів
недержавних пенсійних фондів відбулись наступні зміни:

— 34,7% або 396,8 млн грн. загальної вартості
активів НПФ розміщено на банківських депозитах (ста-
ном на кінець 2009 року – 40%, або 343 млн грн, відпо-
відно);

— частка цінних паперів, дохід за якими гаран-
товано КМУ, в абсолютному виразі у консолідовано-
му портфелі НПФ збільшилась – з 141 млн грн у
2009 році до 170,4 млн грн. у 2010 році, проте, у
відносному виразі зменшилась – з 16,4% до 14,9%
відповідно;

— частка корпоративних облігацій у консолідо-
ваному портфелі в абсолютному виразі збільшилась
у порівнянні з 2009 роком з 162,4 млн грн до

175,7 млн грн, а у відносному виразі зменшилась з
18,9% до 15,4% відповідно;

— у 2010 році у порівнянні з 2009 роком в консо-
лідованому портфелі НПФ зросла частка акцій україн-
ських емітентів з 8,8% до 18,1% (або з 75,4 млн грн
до 206,9 млн грн) відповідно;

— дещо зменшились в загальній вартості активів
НПФ частки активів, інвестованих у цiннi папери, дохід
за якими гарантовано Радою міністрів АРК, місцеви-
ми радами відповідно до законодавства (з 0,8% ста-
ном на кінець 2009 року до 0,4% станом на кінець
2010 року), у банківські метали (з 3,7% станом на
кінець 2009 року до 2,8% станом на кінець 2010 року);

— станом на кінець 2010 року у консолідовано-
му інвестиційному портфелі НПФ відсутні іпотечні цінні
папери (станом на кінець 2009 року їх частка стано-
вила 0,05%);

— дещо зросла частка активів, інвестованих у
об’єкти нерухомості (з 2,1% станом на кінець 2009
року до 5,6%) станом на кінець  2010 року) та у інші
активи, не заборонені законодавством України (з 6,3%
станом на кінець 2009 року до 5% станом на кінець
2010 року);

— обсяг коштів на поточному рахунку станом
на кінець 2010 року становив 3,1% (станом на кінець
2009 – 2,8%).

Доцільно звернути увагу на наступне: загальна
вартість доходу, отриманого від інвестування пенсій-
них активів, станом на 01.01.11 р. склала 433 млн грн,
або 46,8% від суми залучених внесків, збільшившись
протягом 2010 року на 196,3 млн грн, або на 82,9%,
тенденція до зростання інвестиційного доходу протя-
гом трьох кварталів 2011 року дещо сповільнилась і
сума прибутку склала 519,7 млн грн, зростання на
рівні 17,3%, на кінець року з такими темпами імовірно
зростання прибутку буде на рівні 23 – 28% [4, c. 16].

Зменшення в період фінансово-економічної кри-
зи обсягів виробництва основних видів промислової
продукції та послуг значно погіршили умови інвести-
ційної діяльності, зокрема недержавних пенсiйних
фондів, що негативно вплинуло на рівень дохідностi
пенсійних активів. На сьогодні актуальною проблемою
для недержавних пенсійних фондів є забезпечення
дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції.

Варто зазначити, що суттєвим фактором, який
стримує зростання інвестиційного доходу НПФ, є не-
значний обсяг залучених внесків для забезпечення
можливості здійснення диверсифікації пенсійних ак-
тивів у дохідні фінансові інструменти, саме тому се-
редня дохідність активів недержавних пенсійних фондів
від інвестування у 2010 році була на рівні 17,2% річних
при офіційній інфляції на рівні 9,1% річних [5, c. 8 – 9].
Серед НПФ, до яких розпочато сплату пенсійних
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внесків, 50 НПФ (на які припадає 78,1% учасників та
97% загальних активів НПФ) забезпечили дохідність
вищу за рівень інфляції, 14 – нижчу за рівень інфляції,
діяльність 2 НПФ виявилась збитковою.

У загальному ренкінгу інституційних інвесторів
на фондовому ринку, за обсягами інвестицій у цінні
папери, недержавні пенсійні фонди посідають останнє
місце із рівнем 558,1 млн.грн. станом на 01.01.11 р.,
що майже 150 разів менше ніж інвестиції банкiвських
установ (83,27 млрд грн) на аналогічну дату та у
24 рази менше за обсяги інвестицій страховиків ста-
ном на початок 2011 року (13,15 млрд грн) [4, c. 17].

Варто зазначити, що важливою відмінністю між
Україною та країнами Заходу є вітчизняний рівень до-
ходів фізичних осіб, що значно відстає від закордон-
ного. У 90-х роках минулого століття приватні пенсійні
фонди діяли за схемою трастів, і частина їхніх вклад-
ників просто втратила свої заощадження. До того ж в
пiслярадянський період на території України було реа-
лізовано чимало фінансових пiрамід. Усе це зумови-
ло недовіру населення до фінансових установ, і гро-
мадяни не поспішають довіряти свої кошти фінансо-
вим структурам, які покликані подбати про надійне
збереження та приріст накопичених пенсійних грошей
[6, с. 18]. В Україні недостатньо елементарної обізна-
ності населення з можливостями і принципом дії НПФ.
За різними оцінками експертiв, 12 – 17 % українців
лише чули про них. Необхідне проведення широкої
інформаційної та роз’яснювальної роботи, спрямова-
ної на підвищення прозорості функціонування та ви-
роблення довіри до НПФ, необхідне фінансування цих
робіт з боку держави [3, c. 286].

Проводячи паралель із проаналізованими дани-
ми, варто сказати, що працівники Агентства Фінансо-
вих Ініціатив проводили аналіз позитивних та негатив-
них факторів участі працівників різних сфер у недер-
жавному пенсійному забезпеченні.

Отже, фактори, що приваблюють працівників
брати участь у недержавному пенсійному забезпеченні

Для того, щоб зрозуміти причини наведеного
вище не дуже активного ставлення працівників та й
населення загалом до участі в недержавному пенсій-
ному забезпеченні, необхідно визначити фактори, що
потенційно можуть приваблювати працівників щодо
участі в цій системі. Це питання передбачало мож-
ливість множинних відповідей. Виявилося, що майже
половина респондентів бачить у недержавному пен-
сійному забезпеченні можливість отримати в майбут-
ньому стабільний матеріальний стан. Таку відповідь
надали близько 48% опитаних [2, c. 9].

Саме цей фактор можна вважати визначальним,
тому що всім іншим факторам респонденти приділи-
ли значно менше уваги. Другим фактором за значи-

містю виступає фактор, пов’язаний із надійністю збе-
реження коштів, відкладених на пенсію через систе-
му недержавних пенсійних фондів. З одного боку, са-
мостійне накопичення на пенсію за допомогою „кус-
тарних” способів, які населення використовує зараз,
не можна вважати в повному сенсі накопиченням на
старість, тому що вони (кошти) можуть бути викорис-
тані раніше. З іншого боку, думка щодо потенційної
можливості втратити кошти, вкладені в недержавні
пенсійні фонди, породжена пострадянським минулим
(зокрема, із фактом втрати громадянами заощаджень
в Ощадбанку СРСР, для багатьох з яких це були кош-
ти, відкладені саме на старість) та виступає суттєвим
фактором.

Наступні три фактори, які приваблюють в сис-
темі недержавних пенсійних фондів і отримали при-
близно однакову кількість відповідей респондентів,
пов’язані із можливістю самостійно впливати на рівень
пенсії, що на сьогоднішній день для більшості праців-
ників є проблематичним. Так, на привабливість цього
вказує майже 16% відповідей. 12,5% відповідей сто-
сувалися цього в аспекті „індивідуального підходу до
накопичення” і стільки ж в аспекті можливості нако-
пичити через участь роботодавця в системі недержав-
ного пенсійного забезпечення. Останнє сприймається
таким чином, що соціальний пакет, який передбачає
внески в недержавні пенсійні фонди, являє собою пев-
ну винагороду за сьогоднішню роботу. У результаті
отримання роботи, яка передбачає відрахування пен-
сійних внесків до недержавних пенсійних фондів, ви-
ступає фактором, який приваблює [2, c. 10].

Фактори, що стримують участь працівників у
недержавному пенсійному забезпеченні

Під час опитування працівників та населення були
визначені основні фактори, які стримують їх участь в
недержавному пенсійному забезпеченні. Основним
фактором, на який указав майже кожний третій ре-
спондент, є недовіра до недержавних пенсійних фондів.
Тут слід відзначити, що, окрім традиційно обережного
ставлення українського населення до розміщення
власних коштів в установах фінансового сектору, в
цьому випадку додається проблема, пов’язана з дов-
готривалим вкладенням коштів. Довготривалий пері-
од породжує додаткову невизначеність, що тим са-
мим посилює недовіру. Населення має досвід, що в
Україні протягом декількох років і „правила гри”, і
економічні умови можуть суттєво змінюватися.

Ще одним фактором, який суттєво стримує участь
в недержавному пенсійному забезпеченні, є відсутність
у населення коштів. На це вказав кожний четвертий
респондент проведеного дослідження. Дійсно, частка
заощаджень у доходах населення в Українi є невисо-
кою, а тому на потенційні грошові потоки від населен-
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ня в систему недержавних пенсійних фондів у най-
ближчій перспективі сподіватися не доводиться [2, c. 10].

Чинниками, які стримують участь в НПЗ меншою
мірою, виступають такі фактори, як: побоювання втра-
ти коштiв та відсутність інформації. Інші фактори, такі,
як невелика дохідність на пенсійні внески та небажан-
ня працедавця брати участь у недержавному пенсій-
ному забезпеченні [2, c. 11].

Беручи до уваги вищезазначені фактори, форму-
ють лише систему відносин довіри громадян до не-
державного пенсійного забезпечення, натомість зали-
шаються також проблеми у самій діяльності недержав-
них пенсійних фондів на фінансовому ринку України.
Так, можна визначити наступні „бар’єри” у їх функ-
ціонуванні, що стримують їхню діяльність, а саме:

  Взаємини із адміністраторами. Неефективність
системи тарифів оплати послуг адміністратора. Сис-
тема нарахування винагороди адміністраторам не сти-
мулює якісну роботу з обслуговування учасників
НПФ, особливо на етапі виплат. Це робить діяльність
з адміністрування економічно непривабливою, що
може негативно вплинути на якість та ефективність
системи;

  Оподаткування. Невирішені питання стосовно
оподаткування та надання податкових пільг у системі
недержавного пенсійного забезпечення;

   Неефективна діяльність фінансового ринку. До-
сить складною і проблематичною залишається проце-
дура доступу недержавних пенсійних фондів до
зовнішніх фінансових ринків, тобто до іноземних
інвесторів. Про це свідчить факт, що в інвестиційних
портфелях недержавних пенсійних фондів практично
відсутні іноземні цінні папери;

 Недовіра громадян до системи недержавного
пенсійного забезпечення;

 Відсутність заохочення і стимулів до розвитку
системи недержавного пенсійного забезпечення з боку
держави (зі сторони фіскальної політики – із заохо-
чення до створення професійних пенсійних фондів на
підприємствах).

Стосовно проблематики оподаткування в цьому
контексті, а також розвиваючи науково обґрунтовані
підходи побудови ефективно діючих НПФ в Україні,
слід віддати перевагу таким пропозиціям:

 кошти, внесені підприємствами на рахунки учас-
ників недержавного пенсійного забезпечення, зарахо-
вувати до складу валових витрат такого підприємства
в розмірі, що не перевищує 25 % його валового
доходу за звітний період;

 кошти, спрямовані компаніями з управління ак-
тивами недержавних пенсійних фондів до резервного
фонду, в повному обсязі зараховувати до складу
валових витрат таких компаній;

  звільнити від оподаткування з доходів фізичних
осіб та дозволити не долучати до складу загального
місячного або річного оподаткованого доходу такого
платника податку доходи, нараховані платнику подат-
ку на його рахунок у недержавному пенсійному фонді;

  звільнити від оподаткування на додану вартість
послуги адміністрування недержавних пенсійних фондів;

  звільнити від оподаткування виплати з системи
недержавного пенсійного забезпечення.

Держфінпослуг а із залученням міжнародних
експертів Світового банку напрацювала та почала
втілювати комплексну системну програму, спрямовану
на підвищення якості роботи НПФ та привабливості
недержавного пенсійного забезпечення за чотирма
основними напрямками:

1) підвищення ефективності роботи НПФ;
2) підвищення рівня роз’яснювальної роботи се-

ред населення, роботодавців, профспілок, об’єднань
громадян та юридичних осіб про переваги недержав-
них пенсійних фондів та їх участі в системі НПФ;

3) посилення рівня державного нагляду в цій сфері;
Враховуючи вищевказані проблеми та завдання

якісного вдосконалення системи недержавного пен-
сійного забезпечення, їхнє вирішення можливе шляхом:

  створення високого рівня довіри до національ-
ної системи НПФ з боку суспільства;

  підвищення зацікавленості у недержавних пен-
сійних програмах з боку роботодавців;

  забезпечення професійного управління актива-
ми майбутніх пенсіонерів з дохідністю, що перевищує
рівень інфляції;

  створення умов для становлення недержавних
пенсійних фондів як вагомого інвестиційного ресур-
су для стратегічно важливих і соціально значущих
секторів національної економіки;

  покращення податкового клімату для функціо-
нування недержавних пенсійних фондів;

  перейняття і моделювання діяльності та досвіду
успішних іноземних пенсійних фондів в українських реаліях;

  всестороння державна підтримка системи не-
державного пенсійного забезпечення.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Ефективно працююча система недержавного пен-
сійного забезпечення є одночасно і істотним джерелом
підтримки соціальних стандартiв в Україні, і засобом
накопичення внутрішніх iнвестиційних ресурсів, дуже
необхідних для прискореного розвитку нацiональної еко-
номіки. Колишні соціалістичні країни приділяють велику
увагу питанням пенсійної реформи. Вибір того чи іншо-
го варіанта створення фінансово стійкої пенсійної систе-
ми залежить від різних політичних, економічних і демо-
графічних умов. Універсального вирішення проблем пен-
сійного забезпечення не існує.
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Важливим складником процесу реформування
має стати загальнонаціональна програма інформуван-
ня громадськості й ознайомлення населення щодо
цілей i завдань реформ пенсійного забезпечення. Усе
це сприятиме забезпеченню належного рівня життя
людей похилого вiку в сучасних умовах і на віддале-
ну перспективу на засадах соціальної справедливості
та гармонізації вiдносин між поколіннями [3, c. 286].

Сучасний стан системи недержавного пенсійного
забезпечення залишає бажати кращого, навiть зважаючи
на зростання активів недержавних пенсійних фондів. Про-
блеми, вказані у дослідженні, потребують розв’язання. У
розвинутих країнах система недержавного пенсiйного
забезпечення безпосередньо корелює із ринком капіталу,
в українських реаліях цей ринок є досить нестабільним i
несе у собі високу частку ризиків, тим самим прямо по-
рушуючи головну мету діяльності недержавних пенсій-
них фондів – безризикову діяльність.

Отже, головним завданням для пріоритетного
розвитку є: встановлення стратегічних планів разом із
урядом задля збільшення частки недержавних пен-
сійних фондів у фінансовій системі держави і тим са-
мим зменшення тягаря відповідальності на Пенсійний
Фонд України, формування стратегій діяльності на
фондовому ринку України, активніша участь на рин-
ку капіталу, мінімізація та ефективний менеджмент в
управлінні ризиками та загалом діяльністю НПФ, по-
інформування населення стосовно функціонування та
перспектив НПФ, нарощування активів недержавної
пенсійної системи для забезпечення її стабільності.

Зважаючи на розвиток і діяльність недержавних пен-
сійних фондів в Україні, насамперед слід вважати, що
одним із головних складників їхньої діяльності є
довіра та поінформованість населення про їхню діяльність.
Зважаючи на тяжкі періоди в епоху становлення україн-
ської державності та економіки в цілому, можна припусти-
ти, що з часом недовіра до діяльності недержавних пенсій-
них фондів спаде і суспільство зрозуміє, що окрім держа-
ви подбати про гідну старість повинні також і самі люди.
Лише залишається питання коли ми зможемо
спостерігати позитивну тенденцію довіри зі сторони людей?
На нього, на жаль, відповісти ніхто покищо не в силі,
лишається лише працювати у правильному напрямку.

Література
1. Закон України „Про недержавне пенсійне забез-

печення” від 9 липня 2003 р. / Верховна Рада України. —
Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2003. – ст. 372 2. Аген-
тство фінансових ініціатив: „Аналітичний звіт за результа-
тами дослідження – недержавні пенсійні фонди та загаль-
нообов’язкова накопичувальна система”// Агентство фінан-
сових ініціатив. –  К., 2007. – 17 с. 3. Женчак О. В.
Розвиток пенсійного забезпечення та його вплив на еконо-

міку України на основі європейського досвіду / О. В. Жен-
чак Л. : НУ „ЛП”, 2010. – с. 278 – 287. 4. НРА „Рюрик”:
Аналітичний огляд діяльності інституційних інвесторів на фон-
довому ринку України. –  К. : В-во НРА „Рюрик”, 2011. –
25 с. 5. Підсумки розвитку ринків небанківських фінансо-
вих послуг України / ДКРРФПУ. –  К., 2010. – 9 с.
6. Привалов Ю. Пенсійна реформа в Україні: тенденції та
перспективи / Ю. Привалов, Ю. Саєнко, Ю. Сапєлкін ;
відп. ред. Ю. Саєнко. – К. : ПЦ „Фоліант”, 2005. – 218 с.
7. Статистична інформація Державного комітету стати-
стики України [Електронний ресурс] / Державний комітет
статистики України. – Електрон. дан. (1 файл). – 2011. –
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з домаш-
ньої сторінки Інтернету.

Павлів В. В. Сучасний стан та проблеми роз-
витку недержавного пенсійного забезпечення

У статті досліджено стан системи недержавного
пенсійного забезпечення України, визначені головні
проблеми функціонування та діяльності недержавних
пенсійних фондів, а також надані рекомендації стосов-
но вирішення існуючих проблем недержавного пен-
сійного забезпечення України.
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В статье исследовано состояние системы него-
сударственного пенсионного обеспечения Украины,
определены главные проблемы функционирования и
деятельности негосударственных пенсионных фондов,
а также поданы рекомендации касательно решения
текущих проблем в системе негосударственного пен-
сионного обеспечения Украины.
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Постановка проблемы. Налоговая система
Украины – совокупность всех видов налогов и сбо-
ров, взымаемых в установленном законом порядке,
которая являет собой часть отечественного законода-
тельства, необходимую для тщательного изучения каж-
дому субъекту предпринимательской деятельности.

Наличие существенных недостатков в раннем
Налоговом кодексе было решено устранить приняти-
ем нового, и вследствие этого, с 1 января 2012 года
вступает в силу изменения в НКУ относительно упро-
щенной системы налогообложения. Это событие мо-
жет повлечь за собой ряд существенных изменений
национальной экономики Украины, в связи с этим
является целесообразным проанализировать преиму-
щества и недостатки нововведений в НКУ.

Предпринимательство – это непосредственная
самостоятельная, систематическая, на собственный
риск деятельность по производству продукции, вы-
полнению работ, предоставлению услуг с целью по-
лучения прибыли, которая осуществляется физичес-
кими и юридическими лицами, зарегистрированны-
ми как субъекты предпринимательской деятельности
в порядке, установленном законодательством [1].

Согласно Закону Украины о предприниматель-
стве, субъектами предпринимательской деятельности
могут выступать:

  граждане Украины, других государств лица без
гражданства, не ограниченные Законом в правоспо-
собности или дееспособности;

 юридические лица всех форм собственности,
установленные Законом Украины „О собственности”;

  объединения юридических лиц, которые осу-
ществляют деятельность в Украине на условиях со-
глашения о распределении продукции [2].

Целью данной работы является исследование
нововведений в НКУ от 01.01.2012 и анализ их пре-
имуществ и недостатков.

Основным изменением в НКУ является класси-
фикация субъектов предпринимательской деятельнос-
ти, находящихся на упрощенной системе налогооб-
ложения, на группы.

Единый налог – элемент упрощенной системы
налогообложения, основные нормы и   принципы при-
менения которого отмечены в Указе Президента
Украины „Об упрощенной системе налогообложения,

учета и отчетности субъектов малого предпринима-
тельства” от 03.07.1998 г. № 727 [3].

Необходимо сказать, что до 01.01.2012 г. перей-
ти на упрощенную систему налогообложения было
значительно проще.

В соответствии с Указом Президента Украины
„Об упрощенной системе налогообложения, учета и
отчетности субъектов малого предпринимательства”
установлено, что данная система налогообложения
возможна для следующих субъектов предпринима-
тельства:

  физические лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без создания юридического
лица и в трудовых отношениях с которыми, включая
членов их семей, на протяжении года находится не
более 10 лиц, и объем выручки которых от реализа-
ции продукции (товаров, работ, услуг) за год не пре-
вышает 500 тыс. гривен;

  юридические лица – субъекты предприниматель-
ской деятельности любой организационно-правовой
формы и формы собственности, у которых за год сред-
неучетная численность работающих не превышает
50 лиц, и объем выручки которых от реализации про-
дукции (товаров, работ, услуг) за год не превышает
1 млн гривен.

Одно из важнейших изменений в НКУ связанно
именно с вышеуказанными категориями лиц: предпри-
нимателей на единой системе налогообложения по
ряду основополагающих факторов разделили на
4 группы, о чем гласит пункт 4 Статьи 291 действую-
щего Кодекса.

 Субъекты предпринимательства, которые имеют
право оплачивать налоговые отчисления в соответ-
ствии с упрощенной системой налогообложения, за-
конодатель разделяет на следующие категории:

1) предприниматели, имеющие статус физиче-
ского лица, торгующие за наличные деньги на рын-
ках, и лица, занимающиеся предоставлением быто-
вых услуг населению;

2) предприниматели, имеющие статус физиче-
ского лица, предоставляющие услуги лишь другим
предпринимателям, находящимся на упрощенной сис-
теме налогообложения, а также занимающиеся про-
изводством или продажей товаров. По отношению к
этой группы не предусматривается ограничение по ко-
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личеству произведенного материального блага, одна-
ко при этом в эту группу не входят лица, занимающи-
еся любыми видами услуг в сфере недвижимости. Так-
же предприниматель, входящий в данную группу, не
имеет права использовать труд более 10 наемных лиц;

3) предприниматели, имеющие статус физичес-
кого лица, использующие в процессе труда наемных
работников, численность которых одновременно не
превышает барьер в 20 человек. Следует обратить
внимание на то, что субъектам, относящимся к дан-
ной группе, в качестве источника доходов разрешены
любые виды деятельности, за исключением лишь ука-
занных в ст. 4 Закона „О предпринимательстве”.

4) предприниматели, имеющие статус юридиче-
ского лица, среднесписочная численность работников
которых не превышает 50 человек, а объем дохода не
должен превышает 5 000 000 гривен.

Более подробно состав этих групп, их условия,
ставка и период налогообложения приведен в таблице 1.

Плательщики единого налога первой и второй
групп, осуществляющие несколько видов хозяйствен-
ной деятельности, применяют максимальную ставку
единого налога, установленной для таких видов дея-
тельности.

Налоговый учет необходимо вести как физиче-
ским, так и юридическим лицам. Существенные изме-
нения произошли с его формой. Так, физические
лица-плательщики единого налога с 1 января 2012 го-
да, как и раньше, не обязаны вести бухгалтерский учет
результатов своей деятельности. Также им нет необ-
ходимости осуществлять и товарный учет. Как и рань-
ше, все учеты будет отражено в Книге учета доходов
и расходов. Для физических лиц-плательщиков еди-
ного налога с 1, 2 и 3 групп нужно учитывать в ней
только доходы по итогам каждого дня, в котором они
получены. Расходы туда вписывать им не нужно, но
нужно иметь документы на весь реализуемый товар.

Физическим лицам-единщикам – плательщикам
НДС из группы 3 – придется вести учет не только до-
ходов, но и расходов. Логика такой потребности вы-
звана их НДС-статусом. Ведь начисление налогового
кредита возможно только по приобретению товаров и
услуг, которые используются в хозяйственной деятель-
ности. Проследить соблюдение этого правила помо-
гут только данные учета расходов в Книге учета дохо-
дов и расходов.

Юридические лица-плательщики единого нало-
га с 1 января 2012 года не ведут Книгу учета доходов
и расходов. Для выполнения всех норм НКУ им до-
статочно будет бухгалтерского учета. Главная особен-
ность бухгалтерского учета расходов и доходов у
юридических лиц-единщиков – возможность ведения
упрощенного бухгалтерского учета доходов и расхо-

дов с целью исчисления объекта обложения единым
налогом по П (С) БУ 25 [8] и Методическими реко-
мендациями № 720 [4] (п. 44.2 НКУ). Они имеют пра-
во вести бухгалтерский учет без двойной записи и
сдавать упрощенную финансовую отчетность.

Как видно из табл. 1 основные изменения, кос-
нувшиеся юридических лиц, пребывающих на упро-
щенной системе налогообложения, следующие:

  снижение ставки единого налога (с 6% от сум-
мы выручки в случае уплаты налога на добавленную
стоимость (далее – НДС) до 3%, с 10% от суммы
выручки в случае включения НДС в состав единого
налога до 5%) с одновременным увеличением гра-
нично-допустимого размера годовой выручки с
1 млн грн. до 5 млн грн;

  сокращены виды хозяйственной деятельности,
при которых допускается регистрация субъекта хозяй-
ствования плательщиком единого налога;

  сокращено количество налогов и сборов, ко-
торые заменяются единым налогом;

   уменьшено количество платежей, осуществля-
емых юридическим лицом, который пребывает на еди-
ном налоге (с 12 до 4 платежей за календарный год);

  четче прописан порядок определения доходов
и их состав;

  определен размер ответственности в случае на-
рушения юридическим лицом, пребывающем на
упрощенной системе налогообложения, требований,
установленных для такой категории плательщиков
(6% и 10% от суммы выручки с последующим пере-
ходом на общую систему налогообложения).

Так, положительным изменением для юридичес-
ких лиц, пребывающих или желающих перейти на
упрощенную систему налогообложения, является воз-
можность платить меньший размер единого налога при
годовом доходе до 5 млн грн.

Однако вместе с тем законодатель сократил пе-
речень видов деятельности, которую могут осуществ-
лять данная категория плательщиков, убрав с их сфе-
ры в основном рентабельные виды деятельности.

Таким образом, с 1 января 2012 года к видам
деятельностям, на которые уже существует запрет на
осуществление их плательщиками единого налога,
добавились:

  экспорт и продажа подакцизных товаров (за
исключением розничной продажи топливно-смазоч-
ных материалов в емкостях до 20 литров);

   добыча, производство и реализация драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней (в том числе
органогенного происхождения);

   добыча и реализация полезных ископаемых;
   управление предприятиями;
   предоставление услуг почты и связи;
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   продажа предметов искусства и антиквариата,
организация торгов (аукционов) произведениями ис-
кусства, предметами коллекционирования или анти-
квариата;

  организация и проведения гастрольных меро-
приятий.

Также отныне не могут быть плательщиками еди-
ного налога юридические лица – нерезиденты.

Помимо этого, круг налогов и сборов, от кото-
рых плательщик единого налога освобождается, за-
конодатель сузил, оставив только налог на прибыль
предприятий, налог на доходы физических лиц, НДС
с операций по поставке товаров, работ, услуг, место
поставки которых размещено на таможенной терри-
тории Украины, земельный налог, сбор за проведение
некоторых видов предпринимательской деятельности,
сбор на развитие виноградарства, садоводства и хме-
леводства. Но в случае ввоза товаров на таможенную
территорию Украины налоги, сборы и таможенные
платежи оплачиваются таким плательщиком на общих
основаниях.

К ряду положительных новшеств можно отнес-
ти положение, позволяющее юридическому лицу –

плательщику единого налога сократить количество
платежей, осуществляемых ним в течение года. Так,
с нового календарного года плательщик должен бу-
дет платить единый налог на протяжении 10 календар-
ных дней после граничного срока подачи налоговой
декларации за отчетный период, который составляет
квартал.

Относительно порядка определения доходов не-
обходимо сказать, что, как и ранее, данная категория
плательщиков осуществляет расчеты за отгруженные
товары (выполненные работы, предоставленные
услуги) исключительно в денежной форме (наличной
и/или безналичной). Однако отныне в расчет суммы
выручки также будет включаться доход, полученный
в материальной или нематериальной форме (стоимость
безвозмездно полученных товаров (работ, услуг) и
размер кредиторской задолженности, по которой
истек срок исковой давности).

При этом датой получения дохода считается дата
поступления денег на текущий счет (в кассу) платель-
щика единого налога, дата фактического получения
плательщиком единого налога безвозмездно получен-
ных товаров (работ, услуг), дата списания кредитор-
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Таблиця 1
Виды субъектов предпринимательской деятельности,
находящиеся на едином налоге и условия его оплаты

Номер 
группы 

Субъекты Условия Ставка Период 
налогообложения 

Первая ФОП, 
занимающиеся 
розничной 
торговлей или 
предоставляют  
бытовые услуги 
населению 

Не используется 
наемная работа. Объем 
дохода в календарный 
год не превышает 
150000 грн. 

От 1 до 10 % 
размера 
минимальной 
заработной 
платы. 

Календарный год 

Вторая ФОП, 
занимающиеся 
предоставлением 
услуг платникам 
ЕН, производство и 
продажа товаров, 
деятельность в 
сфере ресторанного 
бизнеса 

Количество наемных 
рабочих одновременно 
не превышает 10 
человек. Объем дохода  
в календарный год не 
превышает 1000000 грн. 

От 2 до 20 % 
размера 
минимальной 
заработной 
платы. 

Календарный 
квартал 

Третья ФОП  Количество наемных 
рабочих одновременно 
не превышает 20 
человек. Объем дохода  
в календарный год не 
превышает 3000000 грн. 

3% дохода – в 
случае уплаты 
ПДВ. 
5% дохода – в 
случае 
включения 
ПДВ в состав 
ЕН 

Календарный 
квартал 

Четвертая Юридические лица Количество наемных 
рабочих одновременно 
не превышает 50 
человек. Объем дохода  
в календарный год не 
превышает 5000000 грн. 

3% дохода – в 
случае уплаты 
ПДВ. 
5% дохода – в 
случае 
включения 
ПДВ в состав 
ЕН 

Календарный 
квартал 
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ской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, соответственно.

Законом № 4014 в состав дохода плательщика
единого налога отныне не относится:

1) финансовая помощь, предоставленная на по-
воротной основе, полученная и возвращенная на про-
тяжении 12 календарных месяцев со дня их получения,

2) сумма денег, полученных по внутренним рас-
четам между структурными подразделениями платель-
щика единого налога;

3) сумма кредита;
4) аванс (предоплата), который возвращается по-

купателю товаров (работ, услуг) – плательщику едино-
го налога и/или возвращается им покупателю товара
(работ, услуг), при условии, что такой возврат
осуществляется в результате возврата товара, растор-
жения договора или по листу-заявке о возврате денег;

5) доход, полученный как возмещение по реше-
нию суда за любые предыдущие отчетные периоды и
прочее.

В случае же превышения за календарный год
размера выручки 5 млн грн или осуществления рас-
четов не в денежной форме или получения дохода от
видов деятельности, которые не дают право примене-
ния упрощенной системы налогообложения, юриди-
ческие лица-плательщики единого налога должны
будут уплатить 6% (если НДС не включен в состав
единого налога) или 10% (если НДС – включен) от
суммы дохода, полученного при таких видах нару-
шений. В случае превышения граничной суммы до-
хода юридическое лицо-плательщик единого налога
должен будет к тому же перейти на общую систему
налогообложения.

Очередным новшеством изменений для предпри-
нимателей стала новая форма заявления о примене-
нии упрощенной системы налогообложения, которая
подается в орган государственной налоговой службы
согласно ст. 298 п. 1.1. Налогового Кодекса Украины.
Новая форма заявления подтверждает наличие нов-
шеств, связанных с предыдущими ноябрьскими из-
менениями в Налоговом Кодексе.

Во-первых, заменен старый термин „выручка”,
на новый термин „доход”. С этим термином и связана
часть основных новшеств. Термин „доход за отчет-
ный период” включает:

   сумму денежной выручки в наличной и безна-
личной форме. Термин „выручка” не претерпел изме-
нений и рассчитывается так, как и раньше.

  сумму кредиторской задолженности, по кото-
рой прошел строк исковой давности. Эта составляю-
щая дохода заключается в том, что предпринимателя
с этого года новые изменения обязывают включать в
доход не только выручку, но и кредиторскую задол-

женность с истекшим сроком давности (задолжен-
ность трехлетней давности). Иными словами: в рас-
чет дохода за 2011 г. предприниматель обязан пока-
зать трехлетнюю задолженность перед поставщиками,
возникшую за период до 2008 г. и оказавшуюся не-
оплаченной на 1 января 2012 г.

   стоимость бесплатно полученных на протяже-
нии отчетного периода товаров (работ, услуг).

Эта составляющая дохода заключается в том, что
предпринимателя с 2012 года новые изменения обязы-
вают включать в доход не только выручку, но и сто-
имость бесплатно полученных товаров, работ, услуг.
Иными словами: в расчет дохода за 2011 г. предприни-
матель обязан показать бесплатно полученные товары,
работы и услуги, полученные без оплаты в 2011 г.

Небольшая замена термина „выручка” на термин
„доход” влечет для предпринимателей риски невер-
ного отражения дохода за 2011 г. при выборе единого
налога на 2012 г. И что главное, искажение данных
ведет к лишению права пребывания на едином налоге
со штрафами в рамках 15% от дохода за период, в
котором предприниматель платил единый налог и счи-
тал, что имеет право на единый налог.

Термин „доход” будет постоянно применяться как
условие для выбора или пребывания на упрощенной
системе налогообложения. Соответственно, если пред-
приниматель не включит в отчет сумму кредиторской
задолженности или бесплатных товаров, то у него
возникнут штрафные санкции в рамках 15 – 30%.

Немаловажным фактором является переход на
заявление как на юридическую расписку. С юридичес-
кой точки зрения, это означает, что субъект предприни-
мательской деятельности дает подтверждение, что ему
известны следующие требования законодательства:

1. Все положения НКУ, которые относятся к став-
ке, отчетности, ограничениям единого налога.

Таким образом, предприниматель подтверждает
свою осведомленность о том, какие его действия мо-
гут расцениваться в качестве нарушений законодатель-
ства; виды и размеры штрафов; список запрещенных
видов деятельности; с кем не может осуществлять
деятельность на соответствующей группе и т. д.

2. Все требования НКУ, которые относятся к удер-
жанию и перечислению налога с доходов физических
лиц. Это означает, что предприниматель знает список
документов, необходимых для своевременной упла-
ты налогов; сроки уплаты налогов с доходов за наем-
ных работников, от которых не получены необходи-
мые документы.

Следует также обратить особое внимание на то,
что подписанием Заявления на единый налог предпри-
ниматель подтверждает не только знание указанных
выше норм законодательства, но и дает расписку на
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выполнение данных норм. Поскольку невыполнение
ряда норм влечет в будущем большие штрафы, поте-
рю права пребывания на едином налоге, а иногда и
административную ответственность.

Одним из наиболее важных и несомненно поло-
жительных нововведений является уменьшение затрат
предпринимателя, связанных с наемными работника-
ми: если согласно ранним положениям НКУ, предпри-
ниматель платил 50% налоговой ставки за каждого из
работников, то с введением нового НКУ подобных
моментов не учитывается. Также отменили ограниче-
ния по включению в расходы плательщика налога на
прибыль, затрат на приобретение товаров у физичес-
ких лиц, работающих на едином налоге. И предприни-
матели-единщики (правда, только 3-й и 4-й групп) снова
смогут работать с юридическими лицами.

Наряду с многочисленными положительными
моментами в нововведениях налоговой системы, це-
лесообразным является представить также несколько
отрицательных.

1. Совокупное увеличение процентных ставок
единого налога.

Для предпринимателей 1 и 2 групп налог зави-
сит от минимальной заработной платы, которая, со-
гласно социальной программе государства, имеет тен-
денцию возрастать. Для предпринимателей 3 группы
налог зависит уже от дохода, однако, данная сумма
(3 – 5%) скорее превышает ранее выплачиваемых
86 грн. Также в данном положении есть противоре-
чие: налог прямо пропорционально зависит от зар-
платы, а максимальный оборот нет.

2. Предпринимателям 3 группы необходимо вес-
ти сложную отчетную форму.

3. Запрет для нерезидентов заниматься предпри-
нимательством на едином налоге, что в свою очередь
будет отталкивать некоторую часть иностранных ин-
вестиций.

4. Запрет предпринимателям перейти на налог на
добавленную стоимость, из-за чего, после того, как
нововведения вступили в силу, многие предпринима-
тели перешли на единый налог.

5. Ограничение численности возможных работников,
что может повести за собой рост уровня безработицы.

6. Большой список запрещенных видов деятель-
ности для плательщиков ЕН, таких как консалтинг,
деятельность в сфере аудита, страхование, финансо-
вое посредничество и т. д.

 Следует также обратить внимание на то, что для
субъектов предпринимательской деятельности, кото-
рых относят к 3 группе, более не действуют ограни-
чения на покупку товаров и услуг у физических лиц,
находящихся на упрощенной системе налогообложе-
ния. Это влечет за собой обновление сотрудничества

более крупных предприятий с мелкими частными пред-
принимателями по всем КВЭД.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что
нововведение в дифференциации СПД относительно
годового дохода и выделение различных налоговых
ставок на фоне этого является преимуществом НКУ
от 01.01.2012, так как государство тем самым спо-
собствует развитию малого частного бизнеса наряду
с крупными монополиями. Данное новшество дает
возможность субъектам предпринимательства, находя-
щимся на упрощенной системе налогообложения,
создать равные конкурентные условия с предприни-
мателями на общей системе налогообложения.

Из всего вышесказанного следуют выводы:
   положения нового Налогового кодекса Украи-

ны являются двоякими, а потому его принятие уже
вызвало волну массовых недовольств по всей стране;

  государство ставит во главу политику нацио-
нального протекционизма, делая упор на развитие
крупных предприятий и монополий, тем самым ущем-
ляя положение малого бизнеса;

  расширение полномочий налоговых органов
ликвидирует принцип презумпции правомерности ре-
шений налогоплательщика и ужесточит контроль над
предпринимательской деятельностью.

  сущность единого налога несколько измени-
лась, поскольку он уже не является „единым” для
предпринимателей по относительно одинаковыми
условиями;

  сущность упрощенной системы для налогопла-
тельщиков III категории достаточно затруднена, по-
скольку без бухгалтера рассчитать и сдать отчетность
по НДС достаточно сложно. Так, многим предприни-
мателям из этой категории следует начать поиск бух-
галтера, или же самостоятельно изучить соответству-
ющий раздел Налогового Кодекса с последующим
мониторингом соответствующих изменений в законо-
дательстве;

субъектам предпринимательства на упрощенной
системе налогообложения увеличили максимальный
размер дохода за год, но одновременно ограничили
круг лиц, с которыми возможно осуществлять пред-
принимательскую деятельность и одновременно уве-
личили ставку налога;

С одной стороны, данный Налоговый кодекс укреп-
ляет налоговую систему государства, а с другой – ставит
под угрозу развитие малого бизнеса в Украине.
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Актуальность темы исследования. В послед-
ние годы в Украине, несмотря на общий контекст ры-
ночных реформ, понемногу размывается понятие эф-
фективности производства, необходимости его модер-
низации, формирования инновационной модели разви-
тия экономики. Ослаблено внимание к проблемам ин-
новатики на разных уровнях управления, технологи-
ческого обновления привлечения инвестиций в сферу
производства. Указанные проблемы отличаются своей
актуальностью и требуют более детального исследова-
ния. Ряд поставленных вопросов нашли освещение в
научных публикациях последних лет [1 – 5].

Целью данной статьи является анализ ситуа-
ции в инновационной сфере, изучение опыта зарубеж-
ных стран по ее развитию, разработка предложений,
направленных на стимулирование процессов внедре-
ния инноваций.

Изложение основного материала. Укажем, что
в регионах Украины в настоящее время наблюдаются
серьезные диспропорции в их социально-экономичес-
ком развитии. Об этом говорят такие цифры. Соотноше-
ние минимального и максимального значения валовой
добавленной стоимости в расчете на душу населения по
отдельным областям различается более чем в шесть раз.
Большая часть иностранных инвестиций,  поступающих
в страну, концентрируется в столице и ряде областей –
Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Одесской,
Харьковской, Донецкой. Однако их распределение по
территориям крайне неравномерно.

В условиях постоянного роста цен и тарифов
происходит резкое сокращение инвестиционной дея-
тельности субъектов хозяйствования. Снизились так-
же инвестиционные расходы в структуре местных
бюджетов. Это требует радикальных мер для реализа-
ции Стратегии инновационного развития Украины на
2010 – 2020 годы.

Несомненно, проблема разработки и внедрения
инноваций является сложной и многоплановой.
Отметим ряд наиболее важных ее аспектов. В долго-
срочной перспективе речь идет о формировании НИС,
в краткосрочной – об увеличении числа предприятий,
внедряющих инновации: новые виды оборудования,
техники, продукции.

Анализируя эволюцию государственной полити-
ки в сфере инноваций, укажем, что в течение ряда лет
было принято несколько основополагающих законода-

тельных актов, направленных на их активизацию. Это,
в частности, законы об инновационной и научно-тех-
нической деятельности, нормативные акты по созданию
технопарков, свободных экономических зон, террито-
рий приоритетного развития, еврорегионов и др. Не-
смотря на это, заметного прогресса в этой сфере не
наблюдается.

Поэтому имеет смысл обратиться к опыту зару-
бежных стран. Следует указать, что существуют два
основных варианта активизации инновационной дея-
тельности. Это англо-американская модель и франко-
японская. Их принципиальное отличие состоит в степе-
ни участия государства в выборе приоритетов разви-
тия и методов поддержки инноваций. В первом случае
основной упор делается на создание благоприятных
условий для бизнес-среды, во втором – на стимулирова-
ние научных исследований в приоритетных направле-
ниях развития и их государственную поддержку. Что
касается Украины, то частный бизнес не заинтересо-
ван в освоении инноваций, а государственная поддерж-
ка практически отсутствует. В результате инновацион-
ная активность производителей продолжает падать.

Отметим, что за рубежом существует разветв-
ленная структура источников финансирования фирм-
инноваторов, в частности, сеть венчурных фондов для
поддержки инноваций, а также организаций, занима-
ющихся продвижением новых разработок и их ком-
мерциализацией.

Важную роль в создании инновационных разра-
боток за рубежом играет университетская наука. На
практике очень часто, особенно в США, ученые уни-
верситетов  создают наукоемкие фирмы, привлекая в
них студентов и аспирантов.

Следует отметить, что, в США, несмотря на про-
возглашенные приоритеты рыночного регулирования
всех процессов, включая инновационные, существует
сфера, в которой государство постоянно финансирует
научные разработки. Речь идет о военных технологиях.
Например, в конце ХХ – начале ХХІ века бюджетные
расходы США на развитие ВПК страны превысили
1500 млрд долл. США. Аналогичный подход использу-
ется  и в Великобритании. За последние 5 – 7 лет доля
расходов на военные исследования в общем объеме фи-
нансирования НИОКР возросла с 20 – 25% до 50%, хотя
в других сферах государство использует в основном
методы непрямого стимулирования инноваций.
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Хотя в англо-американской модели инновацион-
ной политики основной упор делается на создание
благоприятных условий для ведения бизнеса в целом,
те компании, которые внедряют инновации, получают
значительные налоговые преференции.

Что касается франко-японской модели иннова-
ционной политики, для нее характерным является вы-
бор государством приоритетных направлений инно-
вационного развития, которое представляет существен-
ную поддержку тем компаниям, которые занимаются
разработкой и освоением инноваций.

Например, в Японии упор делается на конкрет-
ные технологии, определяются их преимущества и
государство стимулирует развитие этих выбранных
направлений. Аналогичная поддержка инновационной
деятельности осуществляется во Франции.

Европейские страны и Канада занимают как бы
промежуточное место между этими двумя полюсами
(англо-американской и франко-японской) инновацион-
ной политики. Для них характерно развитие бизнес –
среды и использование прямых методов государствен-
ной поддержки инновационных проектов. Большая роль
отводится финансированию инноваций через систему
высшего образования (до 50% общих затрат).

Мировой опыт показывает, что в реализации ин-
новационной стратегии ключевую роль играет государ-
ство, поскольку именно оно объединяет и кадры, и об-
разование, и науку. Например, Финляндия достигла
значительных успехов благодаря тому, что были четко
определены отношения государства с бизнесом и нау-
кой. Были также профинансированы научные разработ-
ки, обеспечивающие на 80% выход бизнеса на миро-
вые рынки. При этом лишь 20% средств направлялось
на рискованные фундаментальные исследования.

Характерной особенностью развития мировой
экономики в плане научно-технической деятельности
является рост финансирования этой сферы не только
в развитых странах, но в странах – аутсайдерах ЕС.
По данным Евростата, в этих странах отмечаются вы-
сокие темпы наращивания объемов финансирования
научно-технических разработок.

Среднегодовые темпы увеличения указанных
расходов, начиная с 1995 года, составляют в Финлян-
дии 13,5%, Греции – 12%, Португалии – 9,9%, Ир-
ландии – 8,2%, Испании – 6,9% при среднеевропей-
ских темпах на уровне 3,4%. Это свидетельствует о
переходе указанных стран к политике и философии
развития экономики на принципах, которые присущи
развитым странам мира.

Мировой финансовый кризис затормозил темпы
экономического роста европейских стран. В то же вре-
мя в число динамично развивающихся государств, на-
ряду с Китаем, вышли Индия, Вьетнам, Турция. Так,

Вьетнам в конце 80-х годов выбрал в качестве приори-
тетных сфер развития два направления – развитие
экспорта и сельского хозяйства. В результате он пре-
вратился в государство, занимающее ведущие пози-
ции в мире по экспорту риса (в 1987 году страна им-
портировала рис), кофе, чая, каучука. В последние годы
в стране стимулируется развитие инфраструктуры эко-
номики, увеличился приток иностранного капитала (око-
ло 50 млрд долл. США). Если в 1988 году товарообо-
рот Вьетнама составлял меньше 2 млрд долл. США, то
сейчас он достигает около 50 млрд долл. США, при-
чем ежегодный прирост экспорта составляет 25 –
30%. Все эти достижения стали возможными за счет
удачного выбора приоритетных направлений развития
на уровне государства.

С усилением глобализации в мировой экономи-
ке появились новые возможности для разработки со-
гласованной инновационной политики развитых стран
на основе использования  следующих инструментов.

Это принятие единого антимонопольного законо-
дательства, использование системы ускоренной амор-
тизации, льготное налогообложение расходов НИОКР,
прямое финансирование предприятий для нововведе-
ний в отраслях новейших технологий, стимулирова-
ние сотрудничества университетской науки и компа-
ний, которые производят наукоемкую продукцию.
Использование этих рычагов открывает новые перс-
пективы для развития инновационного бизнеса.

В мире отмечается бурный рост научных, научно-
технологических и технологических парков. Сейчас их
насчитывается свыше 700. Большинство из них распо-
ложено в США, Европе, Японии, Китае и Индии. Так,
в США действует 160, в Европе – 260, Китае – 133,
России – 60, Индии – 44, Украине 15, других странах –
33 технопарка [1]. В Израиле ежегодно создается от
1300 до 2000 новых компаний, эта страна стала ближ-
невосточным аналогом Силиконовой долины в США.
Для вновь создаваемых израильских компаний приме-
няется еще более мягкая инновационная политика, чем
в США. Но за пределы Израиля могут продаваться толь-
ко лицензии, а не технологии.

Зарубежный опыт свидетельствует об использо-
вании прямых и косвенных методов государственной
поддержки при создании и функционировании техно-
парков и других инновационных структур.

К прямым методам государственной поддержки
инновационной деятельности относятся программы
финансового стимулирования, прямое инвестирова-
ние акционерного капитала и государственных кре-
дитов. Это обеспечивает ускорение и подъем в сфере
научных исследований, освоение инноваций в новей-
ших областях промышленности. Такие методы при-
меняются в Японии, Франции, Китае, России.
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Косвенные методы государственной поддержки
включают различные формы налоговых и таможен-
ных льгот и преференций. Это повышает технический
уровень производства, обеспечивает приток иностран-
ных инвестиций, стимулирует выпуск наукоемкой про-
дукции. Подобные методы используются в США, Гер-
мании, Великобритании, Турции, Украине.

В Украине в последнее время наблюдается устой-
чивая тенденция снижения уровня инновационной
деятельности украинских предприятий. Так, в 2011 году
270 предприятий предложили на рынке новую продук-
цию. Из общего числа 16% составляли собственно пред-
приятия, а 84% – физические лица – предприниматели.

Для того, чтобы оценить, много это или мало,
необходимо учитывать масштаб предприятия. Отметим,
что из приведенного количества предприятий только
2% составляли крупные, на которых  число работаю-
щих достигало более 250 чел. и объем валового до-
хода – свыше 100 млн грн. К средним предприятиям
относились 11,5% предприятий. Подавляющую часть
составляли малые предприятия с количеством заня-
тых не более 50 чел. и валовым доходом не больше
70 млн грн. Из этого следует, что при таком соотно-
шении предприятий их возможности, особенно для
малых предприятий, в части увеличения инвестиций
и освоения инноваций весьма ограничены.

Для сравнения приведем такой пример. В Южной
Корее только на уровне одной компании по производ-
ству стали годовые инвестиции превышают 3 млрд долл.

Инновационная деятельность оценивается по ряду
критериев:

— уровень высшего образования в сфере есте-
ственных и технических наук;

— научно-исследовательская работа и программы;
— создание новых знаний, включая затраты на

НИР для разработки высокотехнологичной продукции;
— внедрение информационных технологий;
— продажа новой продукции на рынках и ее экспорт;
— число зарегистрированных патентов, лицен-

зий, новых торговых марок и др.
В связи с этим в современных условиях сложно

обеспечить выполнение этих требований со стороны
малых предприятий, которые в целом не имеют необхо-
димой кадровой, технической и материальной базы для
разработки и внедрения новой продукции. Как свиде-
тельствует статистика, подавляющая их часть работает
не в сфере производства, а в сфере торговли и услуг.

О том, что после распада многих крупных пред-
приятий возникшие на их базе малые предприятия не
смогли наладить производство продукции, тем более
новой, свидетельствует  практика многих предприятий
Луганской области, в частности в сфере производства
тепловозов. Неудачные структурные изменения потре-

бовали в дальнейшем создания Государственной хол-
динговой компании „Лугансктепловоз” (сейчас ПАО).
В настоящее время предприятие пытается восстановить
производство, но сделать это чрезвычайно трудно, учи-
тывая изменившийся формат и потребности экономи-
ки, потерю прежних рынков, жесткую конкуренцию
российских и других производителей.

Таким образом, повышение уровня инновацион-
ной деятельности предприятий страны требует измене-
ния структуры и соотношения предприятий по видам
экономической деятельности в направлении роста доли
крупных производственных комплексов. Зарубежный
опыт показывает, что крупные компании имеют более
благоприятные условия для внедрения инноваций, по-
скольку создают в своей структуре малые венчурные
фирмы или небольшие фирмы по разработке новых
продуктов, обеспечивая затем их массовое производ-
ство и экономию на масштабах производства.

Отметим, что в Стратегии инновационного раз-
вития Украины на 2010 – 2020 годы указано, что ко-
личество предприятий, которые внедряют инновации,
в 3 – 4 раза меньше, чем в развитых странах. Это
объясняется тем, что у нас постоянно уменьшается
доля технологических инноваций при относительном
росте организационных и маркетинговых.

По данным международных экспертов, в 2008 го-
ду в Украине технологическими инновациями занима-
лось 11,6% предприятий (в 2010 году – 9,8%).  При
этом в Чехии доля таких предприятий составляла 41,7%,
Великобритании – 44,6%, Швеции – 54,9%, Австрии –
57,5%, Ирландии – 61,4%, Германии – 74%. Отстава-
ние Украины от технологически развитых стран мира
составляет в среднем 4 – 5 раз и более. С сожалением
можем констатировать, что эта негативная тенденция
нарастает и принимает необратимый характер. Так, в
аспекте технологических укладов украинские предпри-
ятия в основной массе используют технологии третье-
го, реже  четвертого укладов, тогда как развитые стра-
ны перешли к пятому – шестому укладам. Догонять их
становится все сложнее. Общий вывод таков: без ко-
ренной модернизации экономики на основе институци-
ональных и структурных изменений перспективы пе-
рехода к инновационной модели развития отсутствуют.

Еще одним направлением инновационного ожив-
ления можно считать организацию кластерных струк-
тур. Поскольку в настоящее время большая часть
субъектов хозяйствования обособлена друг от друга
и испытывает серьезные трудности при освоении но-
вой продукции, необходимо координировать их дей-
ствия. К примеру, опыт США показывает эффектив-
ность сотрудничества субъектов предпринимательства
на основе создания кластеров при освоении иннова-
ций. В этом случае объединяются усилия всех звень-
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ев, участвующих в инновационном процессе: заказ-
чиков продукции, поставщиков сырья и комплектую-
щих, конструктов и технологов, производителей, мар-
кетинговых подразделений. В то же время кластеры
как организационная хозяйственная структура не оп-
ределены в украинском законодательстве и могут
функционировать в статусе общественных организа-
ций, коммерческая деятельность которых существен-
но ограничена [3]. Сдержанный оптимизм внушают
примеры использования элементов кластерного под-
хода в работе харьковских и днепропетровских пред-
приятий – завода имени Малышева, станкостроитель-
ного объединения, ЗАО „Южкабель”, Южмаша.

Большую роль в разработке и внедрении инно-
ваций играет кадровое обеспечение, подготовка спе-
циалистов этого направления. Хотя ряд украинских
вузов готовят специалистов по инновациям, ситуация
с прохождением производственной практики и изу-
чением реальной жизни предприятий неудовлетвори-
тельная. С одной стороны, финансовые средства на
проведение практики не выделяются, часто она орга-
низуется на личных связях или на общественных на-
чалах. Так что говорить  о ее качестве  проблематич-
но. С другой стороны, не зная реальных процессов
производства и особенно тех, которые связаны с раз-
работкой и внедрением новой продукции, будущие
специалисты не могут овладеть необходимыми навы-
ками работы. Это снижает их конкурентоспособность
на рынке труда.

Сложным является и процесс трудоустройства
выпускников вузов по техническим специальностям.
С одной стороны, резко сократилось число производ-
ственных предприятий. С другой, – если раньше мо-
лодые специалисты при прохождении практики могли
непосредственно общаться с потенциальными рабо-
тодателями, то сейчас ввиду сложности ее организа-
ции, остаются один на один с проблемой поиска ра-
боты. Некоторые руководители предприятий предла-
гают ввести налоговые льготы для тех, кто берет на
работу молодых специалистов.

Выводы. Для решения проблемы инновацион-
ного развития необходимо стимулировать спрос на на-
укоемкую продукцию, которая является более качес-
твенной, стоит дороже и обеспечивает предприятию
более высокую прибыль. Обеспечить рост потребитель-
ского спроса может государство в контексте структур-
ной модернизации экономики.  Если это произойдет в
масштабах страны, можно ожидать увеличения нацио-
нального дохода и устойчивого развития экономики.

Решение вышеуказанных проблем позволит ак-
тивизировать инновационные процессы и повысить
конкурентоспособность Украины с учетом глобаль-
ных вызовов современной мировой экономики.
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Постановка проблемы. Современные пробле-
мы интеграции пронизывают все составляющие инсти-
тута финансово-кредитных отношений и определяют
стратегию финансового поведения. Глобализация
мировых финансовых рынков, открытие границ для
финансового капитала, изменчивость агентских сборов
за совершение транзакционных операций, сокращение
сроков расчетов по совершенным сделкам, неплатежи
в реальном секторе экономики, применение производ-
ных финансовых инструментов с поставками активов
в будущем – всё это в большей степени притягивает
внимание для нового осмысления роли и функций
финансовой системы, финансового пространства.
Осмысление требуется не только в рамках националь-
ного устройства отдельных государств, но и в рамках
глобального подхода с учетом особенностей формиро-
вания рыночного хозяйства в трансформационной эко-
номике и обслуживающей её сферы финансовых
отношений. Этот подход включает изучение глубинных
основ и предпосылок изменений в реальном производ-
стве, практики трансформации – насколько она адек-
ватна достигнутому уровню развития общества.

 Цель статьи – обновление концептуальных
схем, категорийного аппарата отечественной эконо-
мической и финансовой теории обуславливается не-
обходимостью адекватного отражения тех радикаль-
ных изменений, которые происходят практически во
всех сферах социальной системы общества. Возни-
кает необходимость, во-первых, включить в научную
терминологию категорию финансового пространства
с позиции интеграции; во-вторых, определить научный
категориальный статус данного понятия и рассмотреть
параметры финансового пространства в условиях про-
цессов, происходящих в трансформационных, эконо-
мических и финансовых системах. В этой связи воз-
никает необходимость раскрытия содержания, функ-
ций, принципов и целей функционирования финансо-
вого пространства, отличия от традиционных катего-
рий сферы финансовых отношений, а также путей фор-
мирования финансового пространства и процедуры его
управления. Формирование вышеуказаннывх состав-
ляющих позволит определить модель финансового
пространства, дать четкое понимание состояния целей
и средств во множестве возможных состояний фи-
нансовой системы. Прежде речь идёт о категории про-

странства, которая давала бы картину реального про-
текающего экономического процесса в сфере финан-
совых отношений.

Изложение основного материала. Содержание
переходных трансформационных процессов рыночной
экономики оказывает глубокое воздействие на финан-
совое равновесие и на всю совокупность институци-
ональных элементов, на структуру экономики. Поэто-
му целесообразно иметь представление о модели
взаимодействия финансовых, инвестиционных про-
цессов в системе института. Финансовая система как
система институтов, будучи подсистемой экономики,
подчиняется общим тенденциям и закономерностям
хозяйственной трансформации. Следовательно, пара-
метры состояния финансового пространства, процес-
сы его изменений в условиях переходной экономики,
фазы возможных состояний имеют первостепенное
значение для теоретического осмысления финансово-
го пространства и выработки финансовых стратегий.

Идея существования разных типов пространства,
а равно и времени принадлежит В. Абдулаеву, А. Вер-
надскому, А. Рязанцеву, А. Соловьёву [1, c. 56] Общие
вопросы теории пространства получили отражение в
работах К. Шмитта [4, c. 329], предвосхитивших в сво-
их работах линии интеграционной политики (базовый
принцип организации любого пространства: географи-
ческого, социального, экономического, финансового);
А. Бузгалина [1, c. 50] предложившего гипотезу, опи-
сывающую свойства социально-экономического про-
странства времени. Одна из глав работы М. Блауга
[1, c. 43] „Экономическая мысль в ретроспективе” на-
зывается „Экономическая теория использования про-
странства и классическая теория размещения произ-
водства”. Характеристика состояния современных раз-
работок в теории пространственного размещения име-
ется в работах авторов: А. Гранберга, А. Татаркиной,
З. Сусловой, Н. Михеевой [2, c. 56], которые отмеча-
ют интеграционные процессы, характеризующие изме-
нение внутренней взаимообусловленности экономиче-
ского пространства, используя линейные подходы к эко-
номике как пространству оптимально распределяемых
ограниченных ресурсов, в то время как Р. Гринберг,
А. Рубинштейн, Л. Евстигнеева использовали нелиней-
ный подход в анализе моделей экономического про-
странства. Вопросы геоэкономического пространства,
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глобализации рассматриваются в работах Э. Кочетова,
А. Дугина, М. Делягина [3, c. 14]. Использование гео-
метрических свойств моделирования пространства
можно встретить в работах В. Миловидова [3, c. 20].
Содержательная сторона понятия финансового про-
странства раскрывается в определённой, но недоста-
точной мере через систему других экономических ка-
тегорий, таких как финансовая система, финансовая
среда, финансовая деятельность.

 В области анализа финансовой системы и фи-
нансовой среды в научных работах отечественных
экономистов А. Абалкина, А. Илларионова, Лившица
[2, c. 65]освещаются общие вопросы формирования
финансовой политики с раскрытием конкретных ме-
ханизмов, финансовые ориентиры для эффективной
экономической политики последнего времени, обес-
печивающей благоприятные условия для долгосроч-
ного и устойчивого экономического роста. Работы
С. Глазьева, Е. Ясина [2, c. 57] представляют анализ
проводимых реформ в финансовой сфере, осознание
результатов финансовой политики, апробации сфор-
мированных целей. Теория и практика формирования
финансовых отношений, функции финансов, принци-
пиальные подходы структурирования описаны в ра-
ботах таких ученых, как Б. Сабанти, Е. Стояновой,
О. Кандинской [1, c. 54]. Вместе с тем цели и задачи

функционирования финансовых рынков в экономике
требуют более дентальной проработки и научного обо-
снования проблем финансовой системы, финансово-
го посредничества, процессов с использованием опи-
сательной модели формирования финансового про-
странства.

В области принятия рациональных управленчес-
ких решений, использования финансовых теорий в
практике деятельности субъектов посвятили свои ра-
боты И. Фишер, Ф. Макколи, Ф. Редингтон, М. Гор-
дон, Ф. Блек [5, c. 453; 9, c. 43; 8, c. 348].

Финансовое пространство является как системой,
так и нишей функционирования финансово-кредитно-
го механизма, слаженное действие которого обеспе-
чивает системную организацию финансовых отноше-
ний (Рис. 1).

Функционирование финансово-кредитного меха-
низма осуществляется в области правового обеспе-
чения финансовой деятельности, именно эта область
и позволяет его зафиксировать и спрогнозировать его
поведение на перспективу. Функционирование финан-
сово-кредитного механизма неоднозначно, так как
обеспечивается поведением финансовых потоков, ко-
торые и могут задать пространство финансовой сис-
темы. Реально определить финансовое пространство
возможно при исследовании его архитектуры. Тогда
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Рис 1. Структурно-логическая схема функционирования финансового пространства
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соответственно финансовая архитектура будет пред-
ставлять систему инструментов и рычагов по управ-
лению финансовыми отношениями, формирующими
финансово-кредитный институт. Как показывает прак-
тика исследования финансовой архитектуры, она не
даёт должных результатов эффективности функцио-
нирования. Поэтому возникает необходимость изуче-
ния архитектоники финансового пространства.

Архитектоника финансового пространства пред-
ставляет собой систему эффективного пространствен-
ного функционирования финансового механизма, ко-
торая даёт возможность качественно зафиксировать
данную область благодаря функциональным зависи-
мостям структурных элементов и рычагов финансо-
вой системы. Это возможно осуществить при исполь-
зовании полиминоминальных зависимостей ключевых
показателей финансовой системы при их влиянии и
взаимодействии с финансовыми потоками (Рис. 2).

Это даст возможность управлять финансовым
пространством, прогнозировать его поведение и опре-
делять ситуационные изменения, причём появится воз-
можность определения сопряженного эффекта эффек-
тивного функционирования финансового механизма
в экономической системе. В данной ситуации финан-
совый механизм уже не будет являться подсистемой
экономических отношений, а основным рычагом
регулирования экономических явлений. При исполь-
зовании свойств архитектоники возможно его управ-
ление, количественное определение и прогнозирова-
ние. Основными принципами построения архитекто-
ники финансового пространства являются:

— способность адекватного реагирования на из-
менение финансово-кредитного механизма и его сре-

ды функционирования в условиях глобализации и
интеграции;

— информативность, гибкость, коммутативность;
— приоритетность в экономической системе;
— комплексность и системность;
— стратегическая направленность.
Заданные принципы архитектоники финансо-

вого пространства формируют действенный рычаг
управления финансовым пространством и позволяют
определить его как мощный инструмент регулирова-
ния мировой экономикой. Предложенные принципы
архитектоники финансового пространства и опреде-
ляют основные функции при целевой установке эф-
фективного управления финансовой системой.

В настоящий момент уже сложились реальные
предпосылки пересмотра сложившейся идеологии
экономического мышления при оценке роли и мес-
та финансовой системы и финансового простран-
ства в экономике государств и мировой экономи-
ческой системе.

 Современное состояние экономики ставит акту-
альной задачей приступить к разработке стратегии ус-
тойчивого развития на средне и долгосрочную перс-
пективу. Важную роль при этом играет курс на консо-
лидацию экономического пространства. На сегодняш-
ний день сложилась система институтов и общая струк-
тура субрегиональных объединений государств. Всё это
создаёт потребность и предпосылки для усиления ин-
теграционных процессов в экономике стран в том чис-
ле и в финансовой сфере, так как широкий доступ к
финансовым ресурсам является одним из определяю-
щих условий развития национального хозяйства. Уже
в мае 1995 года решением Совета глав правительств
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СНГ был создан Межгосударственный валютный ко-
митет, где и была принята концепция сотрудничества и
координации деятельности государств – участников СНГ
в валютной сфере. В 2011 году в Москве работала пер-
вая международная финансовая неделя „Мосинтер-
фин-2011”, которая была посвящена финансовой ин-
теграции в рамках ЕвразЭС и СНГ, где рассматрива-
лись проблемы формирования единого финансового,
биржевого и рейтингового пространства. Дальнейшая
интеграция потребует создания единого банковского
пространства. Проблема банков стран СНГ заключает-
ся в их недокапитализированности: суммарные активы
100 крупнейших банков составляют 1,2 трл долл., что
совсем немного, – это уровень 1 – 2 крупнейших евро-
пейских банков, причиной такой ситуации является
демографический риск, потребность в модернизации,
торгово-экономический дисбаланс. Наряду с банков-
ским пространством рассматривается вопрос создания
биржевого пространства, что позволит расширить число
биржевых инструментов и привлечь большее число
институциональных и частных инвесторов.

В 2012 году на саммите стран БРИКС обсужда-
лись вопросы по созданию действенного механизма
финансового сотрудничества, которое отвечает совре-
менным тенденциям глобального экономического раз-
вития. После вспышки финансового кризиса в миро-
вой экономической обстановке произошли важные
изменения: с одной стороны, под влиянием финансо-
вого и долгового кризисов, в Европе и США наблю-
далась вялость экономики, с другой стороны, в по-
следние годы БРИКС и другие экономические субъек-
ты с формирующимися рынками добились более стре-
мительного развития. По статистическим данным в
2010 году на долю ВВП БРИКС, в который входят
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР пришлось
20% ВВП мировой экономики, а объём их торговли
составил 15 %. С 2001 по 2010 годы средний рост
торговли между этими странами ежегодно увеличи-
вался на 28% и в 2010 году объём их торговли уже
достиг 230 млрд долларов США. За укреплением эко-
номической мощи и увеличением объёма торговли
между странами БРИКС возникла большая потреб-
ность во взаимных инвестициях и аккумуляции де-
нежных средств. Вместе с тем, собственное экономи-
ческое развитие БРИКС на нынешнем этапе сталкива-
ется с такими трудностями, как невысокий уровень
открытости капитала, нерациональная экономическая
структура. Поступательное продвижение финансового
сотрудничества будет сопровождаться активизацией в
финансовой сфере. Государственный банк развития
Китая, Национальный банк экономического развития
Бразилии, Внешэкономбанк Родии, Эксимбанк Индии
и Банк развития Юга Африки ЮАР подписали Рамоч-

ное соглашение о финансовом взаимодействии меха-
низма межбанковского сотрудничества стран БРИКС,
в котором указано стремление к стабильному расши-
рению масштабов взаимных расчетов и кредитов в
национальных валютах. По состоянию на апрель 2012
года Государственный банк развития Китая предоста-
вил кредитов на сумму более 38 млдр долларов стра-
нам БРИКС для строительства объектов в области
инфраструктуры, энергетики, ресурсов. Страны
БРИКС активно изучают возможности сотрудничества
в области фондовых бирж. В октябре 2011 года на
состоявшемся в Йоханнесбурге собрании Всемирной
федерации бирж фондовые биржи стран Брикс объя-
вили о создании альянса.14 марта 2012 года члены
данного альянса выразили намерение начать с 30 марта
торги деривативами основных индексов бирж на всех
биржах альянса. Финансовое сотрудничество между
странами Брикс имеет далеко идущее значение. С
подъёмом экономических субъектов с формирующи-
мися рынками, центр мировой экономики перемеща-
ется. Сотрудничество между странами Брикс содей-
ствует балансу и усовершенствованию мировой тор-
говой системы, валютной системы и системы форми-
рования цен на товары массового потребления, а так-
же оказывает глубокое влияние на глобальном уровне.

Финансовая глобализация занимает важное, если
не центральное место в дискуссиях о интеграции фи-
нансового пространства. Для одних она ассоцииру-
ется с „хаотической ситуацией” и „чрезмерной сво-
бодой”, данной финансовому рынку и валютной спе-
куляции, спекуляции, другие, напротив уверены, что
нет никаких оснований считать, будто частные рынки
капиталов функционируют, как правило недостаточ-
но. По мнению А. Алегре [6, c. 127], столь кардиналь-
ные расхождения между учеными объясняются тем,
что с 80-х годов происходит становление новой кон-
фигурации мировой экономики. Уже действующий
рыночный механизм не отвечает современным ком-
муникационным требованиям. Его нестабильность
развития подтверждается следующим:

— отсутствие информационной симметрии;
— сосуществование двух групп операторов на

глобальном финансовом рынке – „фундаменталистов”
и „чартистов”, которые не всегда ведут себя в соот-
ветствии с принципом эффективности ;

— склонность финансового рынка не учитывать
долгосрочные эффекты, ориентация на простые фи-
нансовые операции, нарушающие равновесие финан-
совой системы.

Таким образом, „международная денежная и фи-
нансовая нестабильность представляется главной
характерной чертой финансовой глобализации”. По-
этому в научных кругах постоянно поднимается воп-
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рос о необходимости дополнительных инструментов
регулирования в мировом масштабе. Одна из задач
21 столетия состоит в том, чтобы найти способ сов-
местить некоторый национальный суверенитет с фи-
нансовой унификацией. Главная мысль Ф. Лемуан [7,
c. 301], приводящей сведения о стремительном по-
вышении роли Китая на мировых товарных рынках
(с 1980 по 1996 г. Китайский экспорт увеличился в
восемь раз – с 18 млрд до 151 млрд долл.) состоит в
том, что превращение страны в одного из „двигате-
лей мировой торговли” произошло не только по внут-
ренним причинам, но и благодаря важной роли ино-
странных фирм в этом мощном продвижении вперед.
В частности, это стало возможным благодаря Гонкон-
гу – распределительной платформы иностранных ка-
питалов и китайской торговли. Через Гонконг прохо-
дит половина иностранных вложений и внешнеторго-
вого оборота Китая. При отсутствии глобализацион-
ных тенденций в мире Китаю, как и другим новым
индустриальным странам Юго-восточной Азии, вряд
ли удались бы столь мощные рывки вперед в эконо-
мическом развитии. Таким образом, становление „ком-
муникационного мира” вызывает новые противоречия
между странами и регионами. Глобализация вывела
на общемировую сцену основных регуляторов финан-
совой системы. Это международные организации
МВФ, Всемирный банк, Юнеско, ФАО, МОТ, ВТО.
Слияние, взаимные приобретения реальных активов
или долей капитала характерная черта глобальной стра-
тегии. Итогом глобальных стратегий в конечном сче-
те становится формирование интегрированной меж-
дународной торгово-индустриальной системы, по
сравнению с которой национальные территории и го-
сударства выступают как второстепенные. Особенно
сильно интегрирована автомобильная, электротехни-
ческая, компьютерная, химико-фармацевтическая от-
расли, а также точное машиностроение и сфера фи-
нансовых услуг. Глобализация делает экономический
мир всё более непредсказуемым и неопредёленным.
В непредсказуемом вероятностном финансовом про-
странстве возникает неопределённость управления
экономикой и её эффективностью. С проблемой меж-
дународной финансовой и промышленно-экономичес-
кой архитектуры тесно связаны дискуссии о будущей
судьбе процессе глобализации. Ведущими странами
в этом процесса выступают США, страны Европы,
Япония и Китай. Их экономический рост подстегнул
процесс глобального движения капитала, трудовых ре-
сурсов, передовых технологий, грузов, переноса про-
изводственных мощностей, мировое разделение тру-
да, стандартизацию законодательства. Одним из дей-
ственных результатов глобализации стал непре-
кращающийся с окончания Второй мировой войны рост

мирового ВВП и объёмов глобальной торговли, фи-
нансово-экономический кризис грозит внести серь-
ёзные коррективы в процессы объёмов глобальной
торговли. Согласно докладу Всемирного банка в те-
кущем году будет наблюдаться первый отрицательный
рост глобальной экономики, а так же самое резкое
падение мировой торговли за последние 80 лет.

 С финансовой точки зрения при усилении про-
цесса экономической регионализации можно будет
говорить о возможности потенциального разрушения
единого финансового пространства, основанного на
долларе, и формирования новых финансовых про-
странств регионального плана со своими собствен-
ными расчетными единицами. Финансовые аналити-
ки считают, что процесс появления региональных ва-
лют наряду с процессом экономической регионали-
зации могут также спровоцировать и рассмотренные
выше дискуссии о судьбе доллара и перспективах
создания единой мировой валюты под контролем ООН.
Они указывают, что если США не смогут гарантиро-
вать безопасность финансовых вложений Китая, Рос-
сии, Японии, арабских и европейских стран в их го-
сударственные казначейские бумаги, то может воз-
никнуть стихийный процесс выхода из доллара в
пользу других валют и снижение закупок американ-
ских гособлигаций. И еще одной темой, приковыва-
ющей внимание экспертов, является дальнейшая судь-
ба международной системы ценообразования на ос-
новные сырьевые товары и в первую очередь нефть.
На фоне кризиса сырья страны-экспортёры теряют
значительные валютные суммы из-за падения цен на
их товары. Одной из причин потерь многие экспортё-
ры видят несправедливости системы ценообразова-
ния на сырьё, основанной на доминировании ряда за-
падных и азиатских бирж.

 Выводы. Необходимость оптимизации финан-
сового пространства неоднократно рассматривается
и исследуется и учеными и практиками, но отсутствие
научно обоснованной методологии финансового про-
странства не даёт возможности количественно опре-
делить единое информационное поле при отсутствии
адекватных механизмов его регулирования. В настоя-
щий момент сложилось мнение, что финансовое про-
странство – это географическая зона функциониро-
вания ведущих валют мировых организаций. Такое
представление ограничивает свойства и функции фи-
нансового пространства.

Процесс практической реализации использова-
ния данного механизма возможен при создании Меж-
дународных финансовых центров. Такой центр был
создан в России. В Европе уже созданы глобальные
надгосударственные органы, вопросы регулирования
банковской деятельности, страхования и ценных бу-

С. В. Климчук



81
Економічний вісник Донбасу № 2 (28), 2012

С. В. Климчук

маг вынесены на уровень трёх регуляторов в Лондоне,
Франкфурте и Париже. Однако назрела необходимость
создания межгосударственных органов и на простран-
стве СНГ. Международный финансовый центр, инте-
грированный с финансовыми центрами стран Содру-
жества – участников Соглашения смогут образо-
вать полицентрическую сеть, где постепенно будут
утверждаться институциональные соглашения единой
финансовой системы.
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 Климчук С. В. Фінансовий простір та його
інтеграційні пріоритети

Необхідність оптимизації фінансового простору
розглядається та досліджується вченими та практика-
ми, але відсутність наково обґрунтованої методології
фінансового простору не дає можливості якісного

виміру единого інформаційного поля при відсутності
адекватних механізмів його регулювання.Сьогодні
існує думка, що фінансовий простір – це географічна
зона функціонування валют світових организацій. Така
думка обмежує властивості та функції фінансового
простору. При використанні властивостей архиітекто-
ніки можливе його управління, якісне вимірювання та
прогнозування.
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ка фінансового простору, світова економіка, фінансо-
ва система, інтеграція, глобалізація.

Климчук С. В. Финансовое пространство и
его интеграционные приоритеты

Необходимость оптимизации финансового про-
странства неоднократно рассматривается и исследу-
ется и учеными и практиками, но отсутствие научно
обоснованной методологии финансового простран-
ства не даёт возможности количественно определить
единое информационное поле, при отсутствии адек-
ватных механизмов его регулирования. В настоящий
момент сложилось мнение, что финансовое простран-
ство – это географическая зона функционирования
ведущих валют мировых организаций. Такое представ-
ление ограничивает свойства и функции финансово-
го пространства. При использовании свойств архи-
тектоники возможно его управление, количественное
определение и прогнозирование.
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Постановка проблеми. В мінливих умовах зов-
нішнього середовища відбуваються кардинальні зміни
в світовій економіці, які пов’язані з формуванням інно-
ваційного шляху розвитку. Необхідними вимогами пе-
реходу з одного стану в інший є здійснення інновацій-
них перетворень, бажання та можливості займатися
інноваційною діяльністю, створення інноваційно-актив-
них підприємств.

Інноваційна активність відкриває перед підприєм-
ством і нові перспективи, і певні складнощі. До
перспектив належать: сприяння проведенню досліджень
та розробок новаторських ідей, створення нових кон-
курентоздатних наукових, технічних, технологічних, уп-
равлінських, організаційних, економічних, соціальних
інновацій та отримання прибутку від їх реалізації. Склад-
нощі полягають у тому, що кардинальні зміни в діяль-
ності підприємства вимагають від управлінського апа-
рату розроблення нестандартних організаційних рішень
щодо управління науково-дослідними роботами, вдос-
коналення інноваційних процесів, постійного оновлен-
ня виробництва, здійснення трансферу технологій, без-
перервного навчання та розвитку персоналу, форму-
вання сприятливого клімату і культури.

У зв’язку з цим актуального питання набуває
визначення перспективних характеристик інноваційно-
активного підприємства, зокрема основну увагу при-
ділити інтелектуальному капіталу, який є ефективним
інструментом максимізації перспектив та подолання
складнощів, забезпечення стійкості, інноваційного
розвитку та підвищення конкурентних переваг.

Метою дослідження є порівняння ознак тради-
ційного та інноваційно-активного підприємств, визна-
чення перспективних характеристик підприємств, орі-
єнтованих на інноваційні перетворення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Значний вклад у розвиток теоретичних засад і мето-
дичних підходів до визначення сутності та функціону-
вання інноваційно-активних підприємств внесли такі
науковці, як С. В. Мочерний, В. І. Винокуров,
О. Б. Бутнік-Сіверський, Н. Краснокутська, Л. Гох-
берг, І. Кузнецова, С. М. Ступак, Н. С. Коткова,
Є. І. Логвиненко, О. М. Кузьменко, М. В. Плетньов
та інші. Однак потребують вирішення і подальших роз-

робок визначення ознак інноваційно-активного під-
приємства та його відмінних рис з традиційним.

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Узагальнення наукових підходів до характеристи-
ки суб’єктів підприємництва з урахуванням іннова-
ційного аспекту їх функціонування дає підстави для
виокремлення двох типів вітчизняних підприємств:
традиційних та інноваційних [1].

Традиційними є підприємства, які орієнтуються
на виробництво, реалізацію та отримання прибутку від
продажу звичайної, традиційної продукції (послуг).
А трактування інноваційного визначає лише Закон
України „Про інноваційну діяльність” як підприємство
(об’єднання підприємств), що розробляє, виробляє і
реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи
послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує
70 відсотків його загального обсягу продукції і (або)
послуг [2].

Виходячи з визначення розглянутого нормативно-
правового акту, в сучасних нестабільних ринкових умо-
вах досить мало організацій, які можна було б назвати
інноваційними. Більшість підприємств, що займаються
впровадженням нововведень є інноваційно-активними.
Оскільки у Законі України „Про інноваційну діяльність”
не розкрито трактування дефініції „інноваційно-активне
підприємство”, тому проблемі було присвячено багато
наукових праць. Найбільш вдало визначення сформував
учений В. І. Винокуров: „інноваційно-активні – це підприєм-
ства, які протягом трьох років мали завершені інновації,
тобто нові або значно удосконалені продукти, що впро-
ваджені на ринку, нові або значно удосконалені послуги
або методи їх виробництва (передачі), а також вже впро-
ваджені на ринку нові або значно удосконалені виробничі
процеси, які впроваджені в практику” [3, с. 18].

Провідним критерієм розмежування на традиційні
та інноваційно-активні виступає характер їх інновацій-
них перетворень [1]. Так, підприємства, які належать
до інноваційного типу, здійснюють фундаментальні та
прикладні дослідження; створюють нові або удоско-
налюють наявні продукти та технології; використовують
у своїй діяльності відповідні ресурси (наукові, технічні,
технологічні, фінансові, управлінські, організаційні,
економічні, соціальні), правовий захист, комерціалі-
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зацію та трансфер технологій, які сприяють стійкості
та розвитку організації.

Часто традиційні підприємства не хочуть упро-
ваджувати інновації, адже для переходу на нову тех-
нологію потрібно зупинити процес виробництва,
вкласти гроші в придбання устаткування і налагоджен-
ня нового виробництва, дочекатися, поки воно запра-
цює і увійде до колишнього робочого ритму. Керівни-
ки підприємств дотримуються принципу – навіщо
упроваджувати нове, якщо старе приносить хороший
дохід. Вони не бачать сенсу поспішати з придбанням
нової техніки і технологій, що пояснюється конкурен-
цією за прибутками і усвідомленням того, що про-
дукція, яка випускається, знаходить свого покупця [4].

Незважаючи на складнощі, зумовлені новизною
та творчим характером, керівникам підприємств необ-
хідно здійснювати заходи щодо розробки, виробниц-
тва і удосконалення продукції та технології; розширен-
ня масштабів науково-дослідних та дослідно-конструк-
торських робіт (НДДКР); залучення висококваліфіко-
ваних наукових співробітників; удосконалення системи
управління, стилю керівництва та структури підприєм-
ства; застосування нових методів комерційної реалізації
нововведень. Це дозволить створювати нову іннова-
ційну продукцію, яка буде пристосована до умов
сучасного конкурентного середовища.

Для того, щоб слідувати інноваційним змінам,
порівняємо традиційне та інноваційно-активне підприєм-
ства за такими ознаками: НДДКР, виробничий процес,
життєвий цикл товару, ресурсне забезпечення, фінан-
сування, кадрова складова, ризики та інші (табл. 1).

Охарактеризувавши підприємства, можна зроби-
ти висновок, що вони різні за всіма ознакам. Діяль-
ність в сфері нововведень вимагає вкладення значних
власних або залучених грошових коштів у науково-
дослідні роботи і реалізацію інновацій, що не гарантує
отримання позитивного ефекту. Все це спричиняє
технічні, фінансові, маркетингові й інші ризики. Для
того, щоб їх мінімізувати необхідно ретельно вивчити
інформацію щодо обраного інноваційного проекту, про-
аналізувати стан ринку, купівельну спроможність
потенційних споживачів, чітко спланувати та розраху-
вати прогнозовані витрати, визначити прибутковість чи
збитковість від упровадження інновацій.

Крім того, інноваційна діяльність передбачає за-
лучення більшої кількості високопрофесійних, твор-
чих та креативних людей. Провідними є наукові співро-
бітники, праця яких забезпечує інноваційну активність
підприємства. Інтелектуальна діяльність персоналу
сприяє постійному накопиченню знань, досвіду, отри-
манню професійних навичок, формуванню компе-
тенцій, тобто людського капіталу. Соціальна орієнтація
інноваційно-активного підприємства направлена на

встановлення зв’язків з контрагентами, зміцнення до-
віри та розвиток партнерських відносин.

Інноваційний процес, на відмінну від виробни-
чого, орієнтований на пошук ідей нових продуктів, а
послідовне впровадження науково-технічних, техно-
логічних, соціальних, економічних, управлінських та
організаційних рішень надає розробкам вартісного
виміру, формується капітал організації. Крім того, ство-
рений об’єкт потребує юридичного захисту щодо реє-
страції у державному підприємстві „Український інсти-
тут промислової власності”, отриманні свідоцтва Ук-
раїни, використання у своїй діяльності, передачі прав
власності або надання ліцензії. Правова охорона
об’єктів інтелектуальної власності дозволяє ефектив-
но захистити розроблені об’єкти від злочинних пося-
гань суперників та недобросовісної конкуренції.

Традиційне підприємство, забезпечуючи себе від
ризику, пов’язаного з розробкою нового товару, діє
такими шляхами [10]: придбання ліцензії на виробни-
цтво, а не розробка нового товару, виведення товару
на ринок під назвою марки, визнаної ринком, перепози-
ціювання товару, внесення незначних змін у товар.

Все це втілюється в нові перспективні можливості
організації, що насамперед підвищує конкурентоспро-
можність його продукції, утримання високих позицій на
ринку та накопичує інтелектуальним капітал [11]. Саме
інтелектуальний ресурс є специфічною характеристикою
підприємства, який завдяки поєднанню знань, досвіду
персоналу з організаційними засобами та технологіями
набуває вартісного виміру. Він зароджується на етапі
виникнення ідеї, проходячи всі стадії виробничого чи
інноваційного процесів (відповідно до сфери діяльності
підприємства), та завершується комерційною реалізацією
кінцевої продукції і задоволеністю споживачів.

Інтелектуальний капітал має характерні особли-
вості, які знаходять своє відображення у його складо-
вих компонентах. Питання структуризації розкриті в
працях і закордонних, і вітчизняних науковців. За
результатами дослідження вчених можна зробити вис-
новок, що основними компонентами інтелектуального
капіталу підприємства є людський, організаційний та
клієнтський капітали. До людського капіталу відносяться
досвід, знання, навички, компетенції, творчі та розумові
здібності до нововведень, клієнтський – включає інфор-
мацію про контрагентів, зв’язки з дійсними та новими
клієнтами, якість мереж розподілу, рівень виконання
контрактних зобов’язань. Наступний компонент –
організаційний, який включає організаційну структуру,
культуру, потенціал, ресурси, технічне, програмне,
інформаційне забезпечення, бази даних та об’єкти інте-
лектуальної власності.

Щодо поділу на людський та клієнтський капітал
майже всі вчені одноголосні, а от організаційний

Т. М. Бацалай
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика ознак традиційного та інноваційно-активного підприємств

Т. М. Бацалай

Ознака Традиційне підприємство Інноваційно-активне підприємство 
1 2 3 

Мета  
діяльності 

Виробництво, реалізація та отримання 
прибутку від продажу звичайної, 
традиційної продукції (послуг). 

Розробка інноваційної продукції (технологій), їх 
використання у власному виробництві чи 
продаж іншим суб’єктам підприємництва. 

Головна цінність 

Фінансові ресурси є головною цінністю 
традиційного підприємства, завдяки 
яким відбувається забезпечення 
господарських процесів. 

Головною цінністю є людські ресурси, що 
забезпечують умови конкурентоспроможності і 
довгострокового розвитку інноваційно-
активного підприємства. 

Розвиток 
підприємства 

Велика увага приділяється розширенню 
виробництва, збуту продукції та 
зростанню масштабів бізнесу. 

Важливу роль відіграє проведення науково-
дослідних робіт, створення та розповсюдження 
інновацій, що сприяє розвитку інноваційної 
діяльності. 

Ресурси 

Традиційне підприємство формують 
матеріальні, нематеріальні, фінансові та 
трудові ресурси.  

Головними є не просто матеріальні, 
нематеріальні, фінансові та людські ресурси, це 
також постачальники, споживачі, партнери, 
конкуренти, інтелектуальні ресурси 
співробітників: знання та компетенції.  

Ринок 

Ринок збуту, на якому діє підприємство, 
є існуючим, відомі споживачі продукції 
та конкуренти. 

Ринок, на який виходить інноваційно-активне 
підприємство, новий та невідомий. Існує 
великий ризик, що продукція буде 
незатребуваною та не відповідати смакам і 
уподобанням споживачів.  

Процес 
виготовлення 
продукції 

Виробничий процес орієнтований на 
повторення, відтворення тієї ж самої 
продукції та складається з таких  
етапів [5]: виникнення потреби або ідеї, 
проведення НДДКР і початок 
виробництва, період різкого збільшення 
обсягів реалізації (збуту) та випуску, 
період стихійного збуту (реалізації) та 
виробництва продукції, період спаду 
збуту та виробництва продукції, період 
зняття з виробництва. 

Інноваційний процес орієнтований на пошук, 
розроблення й упровадження нового та 
складається з таких етапів [6]: виникнення ідеї 
нововведення, дослідження можливостей, 
формування концепції, НДДКР (фундаментальні 
та прикладні дослідження; дослідні та  
конструкторські роботи), дослідження ринку, 
апробація, доробка, комерціалізація та 
задоволення суспільних потреб. 

Життєвий цикл 
товару (ЖЦТ) 

Стадії життєвого циклу товару [7]: 
1. розробка (підприємство знаходить і 
втілює в життя нову ідею, обсяг 
продажів дорівнює нулю, а витрати 
зростають у міру наближення до 
заключних стадіях процесу), 
2. впровадження (повільне зростання 
обсягу продажів, прибуток відсутній 
через високі витрати на маркетингові 
заходи), 
3. зростання (швидке завоювання 
ринку і збільшення прибутку), 
4. зрілість (зростання обсягу продажів 
сповільнюється, тому що основна маса 
потенційних покупців уже залучена), 
5. спад (період занепаду обсягу 
продажів і скорочення  
прибутків – втрата попиту на товар). 

Стадії життєвого циклу нового товару [8]: 
1. розроблення (зародження ідеї, проведення 
НДДКР для перетворення ідеї на придатний до 
промислового виготовлення продукт), 
2. виведення на ринок (налагодження 
технологічного процесу, випуск пробної партії 
та її ринкова апробація, формування стратегії та 
каналів збуту), 
3. зростання (швидке сприйняття нового 
товару ринком і швидке зростання прибутків, 
споживачі відкривають для себе новизну й 
оцінюють її як споживчу вартість), 
4. зрілість (уповільнення темпів збуту 
внаслідок придбання товару більшістю 
покупців, товар перестає бути новинкою),  
5. занепад (різке падіння збуту й зниження 
прибутків, товар знімають з виробництва). 
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Ознака Традиційне підприємство Інноваційно-активне підприємство 
1 2 3 

Науково-дослідні та 
дослідно-

конструкторські 
роботи 

(НДДКР) 

Розглядаються як витрати, не пов'язані 
безпосередньо з технологічним 
процесом виготовлення продукції. 
НДДКР відносяться до управління й 
обслуговування виробництва, утримання 
управлінського і технічного персоналу, 
визначаються як накладні витрати. 
Управління НДДКР здійснюється 
відокремлено від управління з іншими 
підрозділами підприємства. 

Розглядаються як активи, інвестиції. 
Управління здійснюється у взаємодії з іншими 
підрозділами підприємства. НДДКР є 
невід’ємною складовою підприємства, що задає 
напрям його розвитку, визначає стратегію та 
культуру [9]. На стадії НДДКР ідея 
нововведення набуває матеріальної форми, 
теоретичний задум перетворюється на тестовий 
продукт. Відбувається дослідження 
інноваційного об’єкту, його техніко-економічне 
обґрунтування, вибір оптимального варіанту 
конструювання, проведення випробування 
виробу. 

 

Продовження Таблиці 1

Кадрова  
складова 

Структуру складає управлінський, 
виробничий та обслуговуючий персонал. 
Для структури традиційної організації 
характерно керівництво зверху вниз, яке 
здійснює директор. Він організовує 
роботу та ефективну взаємодію всіх 
структурних підрозділів, спрямовує їх 
діяльність на зростання обсягів 
реалізації продукції та збільшення 
прибутку, конкурентоспроможності 
продукції з метою задоволення потреб 
споживачів. За НДДКР, процес 
виробництва, програми оновлення 
продукції, планів капітального 
будівництва відповідає головний 
інженер.  
Бухгалтер та економіст вирішують 
фінансові питання, організацію праці та 
заробітної плати. Менеджер з персоналу 
займається кадровою політикою 
підприємства: набір, адаптація, розвиток 
та утримання персоналу. А на відділ 
збуту покладені функції з вивчення 
ринку, попиту, реклами та реалізація 
продукції. 
Співробітники визначаються як витрати.  
Основними вимогами до персоналу є 
відповідна освіта, досвід роботи, 
кваліфікація, професіоналізм, 
відповідальне ставлення до поставлених 
завдань, комунікативні навички, вміння 
працювати в команді.  

Структура персоналу: наукові та науково-
технічні кадри, науково-допоміжний і 
обслуговуючий персонал, виробничий та 
адміністративно-господарський персонал. Саме 
наукові співробітники (дослідники, інженери, 
технологи, конструктори, проектувальники, та 
ін.) беруть участь у НДДКР, створенні наукових 
знань і підготовці наукових результатів до прак-
тичного використання [6]. 
Функції дослідження та збирання інформації 
щодо смаків та уподобань споживачів, 
планування цінової політики, стимулювання 
збуту та реклама нової продукції покладено на 
відділ маркетингу. Бухгалтер та економіст 
відповідають за збільшення прибутку, 
підвищення рентабельності виробництва, 
розрахунку заробітної плати. Управління 
персоналом пов’язане з плануванням людських 
ресурсів, їх набором, адаптацією, навчанням та 
підвищенням кваліфікації. На патентний відділ 
покладені завдання з реєстрації ОІВ, продаж 
патентів, ліцензій на їх використання.  
В такому підприємстві співробітники –  
це інвестиції. 
До працівників інноваційно-активного 
підприємства ставляться особливі вимоги – 
освіченість, досвіт практичної роботи у 
відповідній галузі, знання стадій розробки 
інноваційного продукту, високий рівень 
відповідальності, серйозності, креативності, 
швидка реакція на зміни та пристосованість до 
нового, схильність до ризику, гнучкість, 
можливість працювати понаднормово, вміння 
вирішувати конфліктні ситуації, постійне 
вдосконалення власних навичок, бажання 
навчатися нового. 

Організація 
праці 

На підприємствах встановлено такий 
режим роботи: п’ятиденний робочий 
тиждень, початок і закінчення роботи: 
9.00 – 18.00; перерва для відпочинку та 
приймання їжі: 13.00 – 14.00. 

Часто застосовується гнучкий графік робочого 
часу, надаються можливості для творчої роботи 
поза робочим місцем. 

 

Т. М. Бацалай
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Продовження Таблиці 1

Ознака Традиційне підприємство Інноваційно-активне підприємство 
1 2 3 

Фінансове 
забезпечення 

Підприємство може самостійно 
фінансувати виробництво продукції з 
метою одержання прибутку, а може 
залучати інвестиції, отримувати позикові 
фінансові ресурси (банківські кредити, 
комерційні кредити, державні позики, 
кредити міжнародних фінансових 
організацій). 

Джерелами фінансування можуть бути: власні 
фінансові ресурси підприємства, венчурне 
фінансування, бюджетне фінансування, 
кредитування, інвестування, благодійництво, 
спонсорство. 

Організаційна 
структура 

Менш рухома структура організації з 
традиційними функціональними 
блоками: відділи виробництва, 
маркетингу і фінансів. Найбільш 
поширена – лінійно-функціональна 
структура управління, за якої структурні 
підрозділи виконують тільки 
організаційні функції, а функції 
управління реалізуються на верхньому 
управлінському рівні.   
Така структура організації позначається 
на швидкості виконання робіт, витратах 
виробництва, суперечностях між 
підрозділами, поведінці співробітників. І 
в результаті деякі з цих параметрів 
мають від’ємні показники.  

Рухома структура, завдяки чому ідеї, знання, 
інформація рухаються по всьому підприємству: 
між відділами, керівниками, співробітниками, 
споживачами, партнерами і постачальниками.  
Характерне використання децентралізації, 
персонал приймає участь в управлінських 
функціях та прийнятті рішень, поділ на 
тимчасові команди, проектні групи, 
використання не формальних правил та 
процедур. Найбільш поширені матрична та 
проектна організаційні структури управління. 

Соціальна складова 

Соціальна діяльність підприємства 
спрямована на забезпечення потреб 
суспільства в товарах споживчого 
попиту та виробничого призначення, 
задля отримання прибутку. 

Соціальна орієнтація інноваційно-активного 
підприємства, крім отримання прибутку та 
ефективності діяльності, спрямована на 
впровадження соціальних інновацій, які 
вирішують соціальні проблеми: покращення 
умов життя та праці суспільства, охорони 
здоров’я, навколишнього середовища та ін. 

Навчання 

Процес навчання має виключно 
особистий характер: якщо співробітник 
бажає здобути певні знання та навички – 
він навчається, але поза робочий час. 

Безперервний процес навчання на підприємстві, 
розвиток необхідних знань та компетенцій, 
активізація творчої, інтелектуальної діяльності. 

Ділові 
комунікації 

Інформація видається на запит, 
формалізовані інформаційні потоки, 
існує чітка форма офіційних документів 
(накази, положення, звіти, стандарти 
листів та повідомлень). 

Відкрита інформаційна система, інформаційні 
потоки мало або неформалізовані, часто 
відправляються неструктуровані повідомлення 
(відсутні стандарти листів, звітів тощо), 
перевага надається усним повідомленням ніж 
письмовим [9].  

 

Об’єкти 
інтелектуальної 

власності (ОІВ) та їх 
комерціалізація 

Підприємство купує об’єкти 
інтелектуальної власності для власної 
виробничої діяльності на визначений 
термін, на невизначений строк або у 
постійне користування. Завдяки цьому 
збільшуються об'єми реалізації 
продукції, зростає прибуток від продажу 
майнових прав або ліцензій на їх 
використання.  

Власне створення ОІВ, прав власності на 
результати розумової діяльності працівників 
підприємства та оформлення довгострокових 
прав на їх використання.  
Комерційна реалізація ОІВ здійснюється через:  
– використання у виробничому процесі та 
постановки їх на баланс власного підприємства; 
– трансфер технологій: внесення у статутний 
фонд підприємства чи повне / часткове 
переданнях всіх прав (патенти, авторські права, 
торгові знаки і торгові марки, франшизи, 
ліцензії). 

Ризик 

Найбільш поширеними на підприємстві 
є операційні та фінансові ризики. Вони 
пов’язані з виробничою діяльністю та 
ресурсним забезпеченням.  

Інноваційна діяльність пов’язана з високим 
рівнем ризику, який обумовлений новизною, 
невизначеністю, творчим та інтелектуальним 
характером науково-дослідної роботи, 
можливістю отримання як позитивного, так і 
негативного результату. 

 

Т. М. Бацалай
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викликає суперечності. Зокрема, Скоп Х. І. поділяє
його на структурний, інноваційний та інформаційний
[12]. Згідно з розробками „Scandia” організаційний
капітал складається з інноваційного та процесного [13].

Науковець Янишівський В. М. зараховує капітал
процесу в інноваційний капітал. І пропонує структу-
рувати організаційний капітал наступним чином [14]:
інфраструктурний капітал (мережа науково-освітніх
установ; інформаційні системи, бази даних; органі-
заційні структури; концепції і стратегії розвитку; куль-
тура); інноваційний капітал (наукові розробки, вина-
ходи, промислові зразки; впровадження нових техно-
логій); капітал інтелектуальної власності (патенти,
ліцензії, бренди, торгові марки, інші об’єкти інтелекту-
альної власності, клієнтські зв’язки, імідж під-
приємств, регіонів, країни).

Розглянувши наукові доробки вчених, слід структу-
рувати інтелектуальний капітал традиційного підприємства
на такі компоненти: людський, організаційний (структур-
ний та об’єкти інтелектуальної власності) і клієнтський
капітали. А в складі організаційного капіталу інноваційно-
активного підприємства виділити ще одну компоненту –
інноваційну (рис. 1), яка відповідає за новизну, інно-
ваційність продукту та процес його створення.

У традиційному підприємстві також є інновацій-
на компонента, але вона має адаптивний характер, зна-
ходиться в пасивному стані. Зміни виникають, як ре-
акція на вплив зовнішнього середовища (економічні,
політичні, технологічні, природні фактори, а також
постачальники, споживачі, конкуренти й інші) і
здійснюються поступово протягом тривалого про-
міжку часу. Інноваційні перетворення підприємства
стосуються покращення бізнес-процесів, показників
ефективності діяльності, удосконалення виробництва
та характеристик товару. Отже, виділяти інноваційну
компоненту як окрему складову інтелектуального ка-
піталу традиційного підприємства недоречно, оскіль-
ки за сучасних умов господарювання проста адапта-

ція не спрацьовує, необхідні кардинальні зміни, що
прискорять інноваційний шлях розвитку.

На відміну від традиційного, інноваційно-активне
підприємство має активну інноваційну компоненту, яка
перебуває в постійному динамічному русі. Вона забез-
печує науковий процес створення інновації; допомагає
висуненню концепцій, теорій, гіпотез та пропозицій щодо
нововведення; акумулює інвестиції в дослідження і роз-
робки; формує інноваційну культуру, потенціал та ресурси;
сприяє освоєнню та впровадженню нової або удоскона-
лення наявної продукції (технологій).

Крім інноваційної компоненти, людська, струк-
турна, ОІВ та клієнтська також перебувають в актив-
ному стані, комплексне поєднання яких забезпечує
ефект синергії. Синергічна взаємодія сприяє ефективній
діяльності, конкурентоспроможності, збільшенню по-
тенціалу та підвищенню ринкової вартості інновацій-
но-активного підприємства.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Підсумовуючи результати проведеного дослі-
дження, варто зазначити, що завдяки порівняльній
характеристиці ознак організацій, орієнтованих на тра-
диційні та інноваційні зміни, набуло подальшого роз-
витку виявлення в інноваційно-активних підприємствах
таких характеристик: акцент на реалізацію інновацій,
залучення наукового персоналу, інвестування в
НДДКР та співробітників, рухома організаційна струк-
тура, гнучка робоча сила та графік роботи, безперерв-
ний процес навчання, вільний доступ до інформації,
розгалужена система прийняття рішень, новий і не-
відомий ринок, високий рівень ризику, інтелектуаль-
ний капітал, соціальна спрямованість. Ці особливості
дозволять прискорити темпи реалізації новаторських
ідей; створювати та впроваджувати результати науко-
во-дослідної роботи; орієнтуватися на використання і
розвиток провідних компетенцій, підвищити ефек-
тивність управління підприємством, отримати конку-
рентні переваги та надприбуток.

Т. М. Бацалай
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Рис. 1. Складові компоненти інтелектуального капіталу:
а) традиційне підприємство, б) інноваційно-активне підприємство
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Зіставлення традиційного та інноваційно-активно-
го підприємств за характером інноваційних перетво-
рень виявило наявність інноваційної компоненти у
складі інтелектуального капіталу. Так, у традиційно-
му – інноваційна компонента знаходиться в пасивно-
му стані, відбуваються зміни адаптивного характеру,
а в інноваційно-активному – динамічна та активна, які
впливають на кардинальні перетворення організації.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на
розроблення методичного інструментарію оцінки інтелек-
туального капіталу інноваційно-активних підприємств.
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Бацалай Т. М. Інтелектуальний капітал як
специфічна характеристика інноваційно-активного
підприємства

У статті досліджено ознаки традиційного та інно-
ваційно-активного підприємств. Визначено характе-
ристики підприємств, орієнтованих на активні інно-
ваційні зміни. Виявлено інноваційну компоненту в
структурі інтелектуального капіталу інноваційно-актив-
ного підприємства.

Ключові слова: традиційне підприємство, інно-
ваційно-активне підприємство, інтелектуальний капі-
тал, інноваційна компонента.

Бацалай Т. Н. Интеллектуальный капитал
как специфическая характеристика инновацион-
но-активных предприятий

В статье исследованы признаки традиционного и
инновационно-активного предприятий. Определены
характеристики предприятий, ориентированных на ак-
тивные инновационные изменения. Выявлено иннова-
ционную компоненту в структуре интеллектуального
капитала инновационно-активного предприятия.

Ключевые слова: традиционное предприятие, ин-
новационно-активное предприятие, интеллектуальный
капитал, инновационная компонента.

Batsalay T. М. Intellectual capital as a specific
characteristic of innovatively active enterprise

The characteristics of the traditional and
innovatively-active enterprise are researched and shown
in the article. There is a description of the characteristics
of the enterprises spicified within the innovative changes.
Besides, the innovative component itself is defined in the
structure of the intellectual capital of the innovatively-
active enterprise.
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Постановка проблеми. Знання й відповідно осві-
та є однією з перспективних сфер економіки. У країнах,
що найдинамічніше розвиваються, темп їх щорічного
зростання досягає 10 – 15% [1]. Головним споживачем
знань виступає особистість, проте повноцінна реалізація
придбаного освітнього потенціалу стає можливою часто
лише при активному залученні в цей процес підприємств
і організацій, об’єднань громадян, які не тільки привлас-
нюють результати функціонування освітнього потенціа-
лу, але і забезпечують умови для його розгортання.
Нагальними щодо вирішення з теоретичної та практичної
точок зору є проблеми, пов’язані з різними напрямами
функціонування ринку освітніх послуг. В умовах роз-
витку ринкових відносин ці проблеми сконцентровані і
вирішуються на засадах маркетингу, який у наслідок
постійної еволюції перетворився в основу для організації
всієї діяльності освітніх установ [5]. Саме тому виникає
об’єктивна необхідність у дослідженні теорії та розробці
практичних рекомендацій щодо особливостей застосу-
вання маркетингу як комплексної системи управління
діяльністю освітніх установ шляхом реалізації специфіч-
ного товару – освітніх послуг.

Сьогодні немає необхідності доводити, що майбутнє
держави багато в чому зумовлюється її системою осві-
ти. Освіченість, компетентність і професіоналізм висту-
пають ключовими чинниками суспільного розвитку.
Вища освіта має високу економічну і соціальну зна-
чимість, грає важливу роль в науково-технічному про-
гресі, духовного життя суспільства, у розвитку та якіс-
ному вдосконаленні економічної системи держави [5].
Відповідно до цього існує об’єктивна необхідність роз-
робки та впровадження маркетингової системи надання
освітніх послуг ВНЗ, яка б забезпечувала узгодження
потреб ринку праці та ринку освітніх послуг. Актуальність
дослідження цієї статті обумовлюється як недостатньою
вивченістю теми в цілому й окремих її аспектів, так і ще
неповної сформованість ринку освітніх послуг, відсут-
ності у багатьох вузів (особливо, державних) чіткого
уявлення маркетингу, його однобоке розуміння виключ-
но як реклами. Багато ВНЗ вже усвідомили необхідність
маркетингової діяльності, тому ряд університетів вже ма-
ють відділи маркетингу, які укомплектовані професійни-
ми співробітниками.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам ос-
віти з різних точок зору в своїх працях приділяли

увагу такі вітчизняні фахівці: Т. Боголіб, Я. Болю-
баш, В. Воронкова, Н. Верхоглядова, В. Вознюк,
Г. Дмитренко, В. Журавський, С. Каламбет, В. Кре-
мень, В. Крижно, О. Мармаза, С. Ніколаєнко,
І. Новікова. М. Стєпко, Т. Оболенська, Г. Педченко,
В. Пожуєв, Т. Решетилова, С. Салига, А. Таркуцяк
та ін. Значний внесок у становлення розвитку марке-
тингу освітніх послуг зробили І. Балабанов, І. Бланк,
А. Гроппелі, Е. Нікбахт, А. Поддєрьогін, К. Уолш,
А. Чупіс та ін. Вивченню питань управління освітні-
ми послугами присвячено праці зарубіжних учених,
зокрема Н. Архіпова, В. Афанасьєва, Н. Багаутдино-
вої, Г. Балихіна, В. Білого, П. Лоранжа, М. Лука-
шенко, О. Панкрухіна, В. Шапкіна та ін. Однак пи-
тання маркетингу освітніх послуг на сьогодні постає
дуже актуально.

Мета. Метою статі є розробка теоретичних ос-
нов стратегії інструментів (засобів) маркетингу та
організаційно-управлінських заходів, формування
концепції (філософія, комплекс базових принципів)
маркетингу в сфері освіти, з урахуванням характер-
них особливостей цієї сфери.

Результати дослідження. Маркетинг у сфері
освіти є явищем перспективним та унікальним і вико-
ристовується для підвищення конкурентоздатності та
розвитку навчального закладу. Маркетинг у галузі
освіти тривалий час успішно застосовують у західних
країнах. Із розвитком ринкових відносин у сфері
вітчизняної освіти відбувається усвідомлення необхід-
ності використання маркетингу, переосмислення його
місця й ролі в загальній стратегії управління освітніми
установами. Одним із головних понять є поняття „мар-
кетингу освітньої послуги”. У науковій літературі ми
знаходимо різні підходи до визначення освітніх послуг.
Одним із сталих понять є:

Маркетинг освітніх послуг – науково-практична
дисципліна, яка  знаходиться на стику багатьох сфер
знань, що вивчає і формує філософію, стратегію і так-
тику цивілізованого мислення і дії, поведінки та взає-
мовідносин суб’єктів ринку освітніх послуг – освітніх
установ, організацій-споживачів, особистостей учнів,
а також органів державного й муніципального управ-
ління і посередницьких структур, які виробляють (на-
дають), продають (надають), набувають і споживають
ці послуги і супутні їм послуги й продукти [6].
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Аналіз наукових джерел дозволяє визначити спе-
цифіку таких освітніх послуг, як невідчутність, невід-
дільність від джерела, непостійність якості, немож-
ливість збереження та ін.

У сучасній системі управління вищою освітою
відбуваються значні зрушення, пов’язані з її комерціа-
лізацією [7]. Це пов’язано, насамперед, із створенням
ринку освітніх послуг, який формується вищими на-
вчальними закладами різних організаційно-правових
форм і напрямів, із різними спеціальностями, умова-
ми конкурсного відбору, формами, методами, техно-
логіями навчання. В умовах демографічної кризи,
зменшення чисельності випускників загальноосвітніх
шкіл, а також скорочення державного фінансування
освіти спостерігаємо достатньо високу конкуренцію
вишів стосовно залучення  споживачів освітніх по-
слуг [2]. У зв’язку з цим розроблено нові підходи й
напрями вдосконалення організаційно-управлінсько-
го механізму функціонування вищих навчальних за-
кладів. Одним із важливих інструментів такої роботи
в вищій школі  є маркетингова діяльність.

У ринковій економіці існують товари й послуги
суспільного користування, виробництво яких опла-
чується однією частиною населення (платниками по-
датків), а користуються ними інші (наприклад, спо-
живачі освітніх послуг). Виробляючи продукти су-
спільного користування, навчальний заклад працює
водночас на двох ринках. Вищий навчальний заклад
надає суспільству освітні послуги певного виду, спо-
живачами яких є учні й студенти, і, водночас, пред-
ставляє результати своєї діяльності на ринку праці, спо-
живачами яких є підприємства й організації різних
галузей економіки. Цей вид діяльності ВНЗ вносить
значну плутанину в визначення його продуктів, цільо-
вих ринків збуту й груп споживачів [4]. Діючи водно-
час на двох пов’язаних і взаємозалежних ринках –
ринку освітніх послуг і ринку праці – вищий навчаль-
ний заклад проте має один продукт, із яким він вихо-
дить на обидва ринки. Усі дослідники сходяться на
тому, що основним напрямком діяльності ВНЗ є на-
дання освітніх послуг, але не дають однозначного ви-
значення, в якій формі існує ця послуга.

Частина супутніх послуг напряму пов’язана з
навчальним процесом, вони забезпечують або підтри-
мують і доповнюють освітні послуги. Інші послуги,
напряму не пов’язані з освітнім процесом, а створю-
ються побічно [13]. Наприклад, дослідницькі проекти,
що виконують викладачі й студенти ВНЗ на замовлен-
ня компаній і організацій, дозволяють виконавцям
придбати додаткові знання й навички, а також досвід,
необхідний у їх професійній діяльності, таким чином
підкріплюють і доповнюють освіту. Навіть ті послуги,
які напряму не пов’язані з процесом навчання, забез-

печують вишу додатковий дохід, який може викорис-
товуватися для поліпшення матеріальної бази ВНЗ і
підвищення якості освітніх послуг, що надаються. Деякі
вищі навчальні заклади самі через підлеглі їм струк-
тури (гуртожитки, комплекси громадського харчуван-
ня, культурні й конгрес-центри) надають ці супутні
послуги разом із освітніми. Інші виші надають супутні
послуги іншим спеціалізованим організаціям. У євро-
пейських країнах, наприклад, житло студентам нада-
ють окремі організації, що належать приватним особам
або студентським союзам.

Особливу роль у маркетингу освітніх послуг
відіграє особистість учня, студента, слухача. Це не
просто матеріальний носій освітніх послуг, не лише їх
користувач у процесі праці, але й їх єдиний кінцевий
споживач. Саме ця особа, персоніфікований носій,
користувач і кінцевий споживач освітніх послуг
здійснює конкретний вибір своєї майбутньої спеціаль-
ності й спеціалізації, термінів, місця й форми навчання,
джерел його фінансування, а також вибір майбутнього
місця роботи (чи наступному ступеню освіти) і усього
комплексу умов реалізації придбаного потенціалу.
Завдяки й навколо цього особливого вибору зустріча-
ються й налагоджують свої стосунки усі інші суб’єкти
ринку й маркетингу освітніх установ об’єднувані цим
центральним суб’єктом. Освітні установи виступають
у ролі суб’єктів, що формують пропозицію, роблять і
продають освітні послуги, відіграють вирішальну роль
у становленні маркетингу в сфері освіти.

Посередницькі структури на ринку освітніх по-
слуг доки ще знаходяться у стадії формування, роз-
гортання своєї маркетингової активності. До них відно-
сяться служби зайнятості й біржі праці, освітні фонди,
асоціації освітніх установ (наприклад, ВНЗ або шкіл
бізнесу) і підприємств, спеціалізовані освітні центри
тощо. Вони сприяють ефективному просуванню
освітніх продуктів на ринку й можуть виконувати такі
функції, як накопичення, обробка, аналіз і продаж
(надання) інформації про кон’юнктуру ринку освітніх
продуктів, консультування інших суб’єктів, участь у
процесах акредитації освітніх установ, здійснення
рекламної діяльності, юридичної підтримки; форму-
вання каналів збуту, організація укладення й сприяння
виконанню угод по освітніх продуктах; участь у фінан-
суванні, кредитуванні й інших формах матеріальної,
ресурсної підтримки виробників і споживачів освітніх
продуктів,  зокрема через систему особистих держав-
них і інших освітніх кредитів [8]. Із урахуванням
цього, визначаються значущість і ролі інших спожи-
вачів освітніх послуг, серед яких фірми, підприємства,
установи й організації, охоплюючи в цій якості й
органи управління. Виступаючи як проміжні (а не
кінцеві) споживачі освітніх послуг, вони формують
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більш-менш організований попит на них і показують
його на ринку. Зараз багато фірм віддають перевагу
лише короткочасним за термінами наданням освітніх
послуг, а фахівців набирають таким чином, щоб не
оплачувати послуги ВНЗ (наприклад, залученням пра-
цівників із інших підприємств). Проте така кон’юнк-
тура й така стратегія не може бути довготривалою [1].
Нині ринок освітніх послуг на Україні погано коре-
люється з реальним сектором економіки. Це поясню-
ється відсутністю можливостей ефективного прогно-
зування зміни структури робочих місць у ряді галу-
зей економіки унаслідок недостатніх, а у ряді випадків
і повністю відсутніх баз даних, що відбивають попит і
пропозицію на ринку праці. Конкуренцію на ринку праці
нині слід розглядати не тільки пропозицією з боку
молодих фахівців, а й попитом працедавців.

Для розробки принципових змістовних і органі-
заційних проблем і питань маркетингу освітня устано-
ва повинна розраховувати на потенціал насамперед
економічних кафедр (не кажучи вже про кафедру мар-
кетингу), а також кафедр соціології та педагогіки. Із
числа співробітників цих підрозділів доцільно ство-
рювати тимчасові творчі колективи, проектні команди
(наприклад, для розробки нової асортиментної групи
послуг) або відносно постійні комітети з відповідни-
ми повноваженнями (наприклад, для вироблення стра-
тегії і проектів плану й бюджету маркетингу,  як
свідчать фахівці, така форма особливо ефективна саме
при необхідності зважувати всі „за” і „проти” в новій і
складній галузі, особливо якщо підприємство ніколи
раніше в цій галузі не працювало.

Серед чинників, що стимулюють розвиток ринку
послуг та зокрема освітніх послуг, домінуючими є при-
скорений розвиток науково-технічного прогресу та
пов’язане з інтенсифікацією виробництва зростання
прибутків населення. Прискорення науково технічного
прогресу й упровадження нових технологій впливає на
збільшення обсягів виробництва складної техніки, на-
сичення нею повсякденного побуту, збільшується
частка сервісного обслуговування в вартості товару й
відповідно збільшується обсяг послуг [7].

Отже, слід зазначити характерні відміни ринку
послуг, якому притаманна значна диференціація залеж-
но від рівня економічного розвитку національних ринків,
динаміки росту обсягів діяльності та структурні зміни
на цьому ринку також вищі за загальносвітові. При-
вабливість організації прямо пов’язана з тим, які мож-
ливості вона надає своїм співробітникам (зокрема май-
бутнім) для підвищення освітнього рівня [4]. Це місця
розташування й площі освітніх установ, із якими вона
має постійні зв’язки, їх суспільний престиж, науковий
потенціал, знання за профілями підготовки й педагогічні
ідеї, а також матеріальні товари, що необхідні й нада-

ються в процесі освіти або є його продуктами, а також
широкий комплекс супутніх послуг.

Освітні послуги часто доповнюються супутніми
послугами, передачею матеріальних чи матеріалізова-
них продуктів, власниками чи виробниками яких ви-
ступають навчальні заклади. Це інформаційні, консуль-
таційні, експертні послуги, оренда техніки, приладів і
обладнання, каналів зв’язку, а також приміщень і те-
риторій.

Разом з освітніми послугами реалізується інтелек-
туальна власність працівників освітніх установ – вина-
ходи, патенти, програми досліджень, навчання та прак-
тичних робіт, інші інноваційні послуги й продукти, а
також товарна символіка виробників таких послуг, як
найменування, логотипи, товарні знаки тощо [11].

При визначенні сутності маркетингу в сфері освіти
й визначенні, як вона проявляється на ринку освітніх
послуг, проаналізовано великий комплекс його еле-
ментів і аспектів. Освітні послуги знаходяться під пиль-
ною громадською увагою. Це положення найбільш
виразно проявляється в межах політичних кампаній,
у яких питання суспільної освіти, зазвичай, розгля-
дається як елемент забезпечення національної безпе-
ки, перспективи виживання й розвитку нації.

Функція маркетингу в сучасній економіці в пе-
ріод розвитку й модернізації має сенс для збору та
аналізу інформації про структуру ринку, а також в
співвідношенні динаміки попиту й пропозиції на той
чи інший товар чи послугу [5]. Сьогодні у період роз-
витку економіки й стабілізації ринкових відносин існує
проблема в відносинах між функціями й змістом мар-
кетингу, оскільки утворюється проблематика товар-
ної політики й ціноутворення. Ці підвалини в співвідно-
шенні вищезазначених елементів визначають сучасну
ринкову економіку. Також у загальному розумінні
існує проблема у розвитку рекламної політики як однієї
з основ маркетингу [12]. У цілому, маркетинг визна-
чається як дослідження визначеної сфери ринкових
відносин, взаємозв’язок товару й цін або послуги й
цін як визначальної ринкової економіки.

Якщо чітко розглядати питання про дослідження
маркетингу освітніх послуг і залучення цих послуг до
практики й надання їм істотної уваги, слід розібратися
й виявити основні питання, що конкретно робити й
пропонувати на ринку освітніх послуг, в якій кількості,
за якою ціною та інші істотні питання [6]. Вирішення
поставлених питань, дозволить визначити сутність і
призначення маркетингу освітніх послуг. Звичайно,
поставлені питання необхідно пристосувати конкрет-
но до сфери реалізації маркетингу освіти. У поста-
новці цієї проблеми, зокрема питання кого навчати,
для дослідження маркетингу освітніх послуг перед
усіма освітніми установами постає проблема, на кого
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конкретно покласти та сфокусувати обов’язки для
дослідження освітніх послуг у конкретному на-
вчальному закладі.

Існуюча практика управління досі не враховує
повністю системний характер відтворювального про-
цесу в сфері вищої освіти. Це викликає труднощі в
забезпеченні якості освітнього процесу та науки, інте-
граційних зв’язках із загальною середньою, професій-
но-технічною та середньою спеціальною освітою, фор-
муванні додаткових джерел ресурсного забезпечення
та ін. Щодо правомірності системного підходу до уп-
равління вищою освітою свідчить наявність основних
системоутворювальних ознак сфери вищої освіти [9].
Наприклад, таких, як спільність мети – підготовка
висококваліфікованих фахівців і вироблення нових
знань; ізольованість – об’єднання в сфері вищої освіти
ВНЗ різного профілю, різної відомчої приналежності
й із різними формами власності; подільність; різно-
манітність.

Становлячи собою сукупність елементів і зв’язків,
система вищої освіти є складною управлінською струк-
турою. Її конструювання здійснюється шляхом аналізу
особливостей реалізації в минулому й сьогоденні та
встановлення на цій основі перспектив її розвитку,
зокрема становлення ринкових відносин.

Спираючись на поняття „самомаркетінг ВНЗ”, під
яким розуміється „самооцінка, визначення вишем
свого місця на ринку освітніх послуг і ринку праці,
оцінка готовності до реалізації стратегічних завдань, а
також можливостей проведення самого маркетинго-
вого дослідження” [6], можна сказати, що наведений
перелік напрямів маркетингового аналізу застосуємо
й для рівня окремого факультету. Аналіз зовнішнього
середовища, до якого слід віднести зовнішні по відно-
шенню до факультету елементи інфраструктури дослі-
джуваної установи освіти, дозволяє провести незалеж-
ний аналіз сучасної управлінської оболонки ВНЗ – нор-
мативно-правової та методичної бази, що забезпечує
стратегічний менеджмент [3]. Це дозволяє виявити
резерви підвищення продуктивності системи управ-
ління ВНЗ. Зокрема, одним із підсумків самомаркеті-
нга повинні стати переліки документів, необхідних для
проведення маркетингового дослідження й реалізації
розроблених в результаті нього планів. Співвідношен-
ня наявних у ВНЗ адаптованих інструментів управлін-
ня та документів, що становлять повний комплект для
керування, демонструє ступінь його забезпеченості
управлінським інструментарієм [13]. Таким чином, на
відміну від традиційного управління, орієнтованого не
на розвиток, а лише підтримку, якщо така ситуація
збережеться, – управління, засноване на принципах
маркетингу, містить спрямованість на створення
нових схем і механізмів освітнього менеджменту.

Базовою підставою для розробки та впроваджен-
ня форм і методів активного навчання є навчально-
дослідний принцип організації навчального процесу, що
спонукає до розумової активності, до дослідницького
підходу, до пошуку ідей для вирішення різноманітних
завдань за фахом [8]. Для цього важливі: кваліфікація
викладача, наявності у нього відповідної мотивації й
можливості вивчати і впроваджувати передовий досвід.
Таким чином, маркетинг безпосередньо вказує на ті
сторони діяльності вишу (факультету), які потребують
вдосконалення й розвитку для забезпечення успішної
діяльності на ринку освітніх послуг.

У поняття „імідж ВНЗ” вкладається наявність
усталених привабливих відмінних особливостей пев-
ного навчального закладу, які складаються з багатьох
складових: статусу ВНЗ, історичних традицій, наявності
розвинутого виховного елементу (як національної особ-
ливості всіх рівнів освітньої системи), чесність реклам-
них повідомлень, наявність певних стратегічних перс-
пектив розвитку ВНЗ. Економічні параметри передбача-
ють вартість освітніх програм, використовувану систе-
му знижок при оплаті, умови оплати, важливим факто-
ром для споживача є також стабільність цін [11].

Формування іміджу вищого навчального закла-
ду вимагає створення гідних інформаційних приводів
для визначення головних фактів, які надалі корегува-
тимуть його в потрібному руслі. Для того, аби  почати
корегувати імідж, треба перед цим визначити цілі,
яких потрібно досягти таким корегуванням. Однією з
головних цілей має бути надання вищим навчальним
закладом студентам відчуття власної придатності до
того, аби зайняти успішне місце в соціумі, яке має
спиратися на відповідні знання й уміння [14]. Марке-
тингові дослідження потенційних споживачів й ринку
освітніх послуг проводяться з метою вивчення ефек-
тивності рекламної кампанії відділу маркетингу. Про-
водиться опитування абітурієнтів з різних районів об-
ластей України щодо факторів впливу на прийняття
рішення при обранні вишу. З метою збільшення
кількості абітурієнтів, відділ маркетингу вдосконалює
й упроваджує нові форми роботи із залучення потен-
ційних абітурієнтів до ВНЗ [12].

Показники економічності (собівартість освітніх
програм, рентабельність інвестицій, внутрішній ко-
ефіцієнт окупності та ін.) відіграють важливу роль при
розробці стратегії діяльності ВНЗ, так само як і важке
отримання аналогічних даних по конкурентах, які мо-
жуть використовуватися при розробці своєї стратегії.
Здобуття параметрів, за якими виробляє порівняння
варіантів ринкової пропозиції ВНЗ, є складовою мар-
кетингової діяльності.

До групи економічних параметрів доцільно
зарахувати умови надання освітніх послуг, пов’язані
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безпосередньо і з навчальним процесом, і з соціаль-
ною сферою та мають вплив на загальні витрати
споживача з отримання вищої освіти. Для споживача
важливо раціонально і ефективно використовувати на-
вчальний час, мати можливість отримати освіту в своє-
му місті (у філії ВНЗ) або вчитися у вищому навчаль-
ному закладі, що забезпечує студентів гуртожитком.

При оцінці конкурентоспроможності необхідно
враховувати, що показники конкурентоспроможності
ВНЗ можуть відрізнятися від конкурентоспроможності
освітньої програми, запропонованої цим же вузом. ВНЗ
об’єднує кілька освітніх програм, і на одному напрямку
він може використовувати найкращі ресурси (висо-
кокваліфікований викладацький склад, який викладає
іноземною мовою, що поєднує методи вітчизняної і
зарубіжної практики, навчання в комп’ютерних кла-
сах або лабораторіях з новітнім обладнанням), під-
вищуючи якість послуг, що надаються, а на інше –
направляти мінімум ресурсів, необхідних тільки для
підтримки програми [2]. Чітке розмежування суб’єкта
оцінки допоможе точніше сформулювати параметри,
за якими проводиться кількісна оцінка.

Вибудовується оцінка показників за ступенем
значущості для споживача цікавого сегмента. Для
цього всі показники в групі якісних і економічних па-
раметрів сортуються в порядку зменшення ступеня зна-
чимості з виставленням бала значущості. Умови ви-
бору повинні бути такі, щоб підсумкова сума балів за
всіма якісними параметрами була дорівнює підсум-
ковій сумі балів за всіма економічними параметрами.
Проводиться оцінка кожної з конкуруючих освітніх
програм (групи програм або ВНЗ) по кожному пара-
метру, якому було присвоєно вагу, відмінний від нуля.

Якщо можливі прямі кількісні оцінки, показни-
ки представляються в натуральних одиницях вимірю-
вання або інших кількісних показниках (частках,
індексах, питомих вагах). При неможливості прямої
кількісної оцінки показник виражається умовною
кількісною оцінкою в балах.

Маркетинг навчального закладу – необхідна й най-
важливіша частина його діяльності. Освітні установи,
що не усвідомили цієї необхідності й, що не залучи-
лися активно до маркетингової діяльності, можуть уже
найближчим часом виявитися в невигідному поло-
женні й не зможуть зберегти конкурентоспроможність
на ринку освітніх послуг.

Висновки. У ринкових умовах ВНЗ виконує
функції самостійно господарюючого суб’єкта, який
зацікавлений в доданні своєму товару властивостей,
які будуть представляти цінність для споживача [5].
Така робота проводиться на основі маркетингового
аналізу зовнішніх факторів і резервів внутрішнього
середовища.

Не змінюючи глобальні цілі вищої освіти, рин-
кова модель управління змінює сукупність стійких
зв’язків – форму управління, й сукупність прийомів
впливу на ефективне функціонування і розвиток
об’єкта управління – метод управління. Можливість
управління діяльністю вищого навчального закладу
в умовах ринку на принципах маркетингу зумовлена
визначенням освітньої послуги як ринкового про-
дукту [13]. Залежність ефективного функціонування
на ринку освітніх послуг в сучасних умовах визна-
чається концепцією інтегрованого маркетингу та ком-
плексністю вирішення ринкових задач. Із урахуван-
ням наявних методик маркетингового аналізу ринко-
вого середовища автором розроблена технологія його
проведення.

До компетенції маркетингової підсистеми універ-
ситету повинні бути віднесені наступні функціональні
напрямки: ринкові дослідження всіх форм та видів,
вивчення і розуміння поведінки споживачів освітніх
послуг, розробка та постійне оновлення стратегічних і
тактичних маркетингових планів, розробка та плану-
вання нових видів освітніх послуг; розробка загаль-
ної політики ціноутворення на платні послуги, коорди-
нація ціноутворення структурних підрозділів універ-
ситету, організація і планування збутової політики в
області освітніх послуг та інтелектуальних продуктів,
організація, планування та координація заходів щодо
просування сприятливого образу результатів діяльності
університету, забезпечення соціальної етичності та соці-
альної відповідальності роботи всіх структурних під-
розділів та університету в цілому .

Підсумовуючи, можемо констатувати, що мар-
кетинг освітніх послуг – це принципово новий на-
прямок в управлінській діяльності вищих навчаль-
них закладів, який потребує наукового та приклад-
ного обґрунтування. Перспективами подальшого до-
слідження окресленої проблеми є використання мар-
кетингових підходів до управління освітою на всіх
рівнях його організації – від керівництва конкрет-
ними навчальними закладами до державного рівня
управління.
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Лисенко І. О. Теоретично-методологічні за-
сади організації й управління маркетингом у
освітній установі

У статті розглянуто питання щодо маркетингу
освітніх послуг – одного з напрямків управління на-
вчальним закладом в умовах ринкової економіки, який
забезпечує дослідження попиту на освітні послуги з
підготовки фахівців та додаткових знань, які встанов-
лені державою, впливає на розвиток освітніх потреб
громадян, формує позитивний імідж навчального за-
кладу, розробляє та впроваджує концепції надання

якісних освітніх послуг. Розглянуто чинники, що сти-
мулюють розвиток ринку освітніх послуг.

Ключові слова: маркетинг, ринок, ринок послуг,
освіта, освітній заклад,  маркетинг освітніх послуг,
продукт вузу, освітні програми, конкуренція, суб’єкти
та об’єкти маркетингу, маркетинговий комплекс.

Лисенко И. А. Теоретико- методологические
основы организации и управления маркетингом
в образовательном учреждении

В статье рассмотрены вопросы маркетинга обра-
зовательных услуг – одного из направлений управле-
ния учебным заведением в условиях рыночной эко-
номики, который обеспечивает исследование спроса
на образовательные услуги по подготовке специали-
стов и дополнительных знаний, которые установлены
государством, влияет на развитие образовательных по
требностей граждан, формирует позитивный имидж
учебного заведения, разрабатывает и внедряет концеп-
ции предоставления качественных образовательных
услуг. Рассмотрены факторы, стимулирующие разви-
тие рынка образовательных услуг.

Ключевые слова: маркетинг, рынок, рынок услуг,
образование, образовательное учреждение, маркетинг
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This article deals with the questions of marketing
educational services. It is one of the areas of management
education institution in the market economy which
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Вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду сис-
теми фінансового управління підприємством свідчить
про звужене тлумачення такого її механізму, як бюдже-
тування, що обмежується лише операційним управлін-
ням витратами, сферою фінансового планування та роз-
робкою фінансової структури підприємства [1; 2]. А
тому нашу статтю присвячено  вирішенню проблеми
розширення сфери бюджетування як фінансового ме-
ханізму стратегічного менеджменту у разі застосуван-
ня процесно-орієнтованого підходу до складання бю-
джетів на основі пріоритетів у фінансуванні певних
бізнес-процесів (функцій, процесів, операцій, робіт).

Теоретичні засади побудови й функціонування
традиційного бюджетування дозволяють зробити вис-
новок щодо дієвості такого механізму фінансового
управління, який дозволяє досягти збалансованості
прибутків і витрат, встановити бюджетні рамки для
кожного підрозділу і підприємства в цілому,
здійснювати контроль виконання бюджету, оцінити
роботу менеджерів [1; 2; 3]. Але класичні схеми
бюджетування далекі від досконалості.

Найважливіший їх недолік, на наш погляд поля-
гає в тому, що з позиції фінансового управління ви-
тратами, істотне їх скорочення можливе лише віднос-
но значно завищених, невиправданих витрат.

При існуванні на підприємстві певної системи
організації виробництва можна, дотримуючись звичай-
ної стратегії встановлення жорстких бюджетних
обмежень, понизити до якихось меж витрати. Проте
далі неминуче наступає момент, коли скорочувати
витрати вже не можна без зниження вимог до роботи
підрозділів.

Сам бюджетний механізм спонукає знижувати
витрати, але не приводе до важливих змін. Так на пев-
ному етапі виникає ситуація, за якої подальше скоро-
чення витрат і одночасне нормальне функціонування
підприємства або його підрозділу стає неможливим.

Це викликано бюджетуванням „від досягнутого”,
тобто на основі аналізу виконань минулих часів (рет-
роспективний аналіз). Потім, залежно від специфіки
кожного підприємства, виводиться який-небудь орієн-
тир – плановий відсоток або об’єм скорочення витрат
відповідно до цілей і планованих прибутків.

Повною мірою усуненню недоліків бюджетування
„від досягнутого” сприяє система бюджетування „з

нуля” або „нуль-базисне” бюджетування, що дозво-
ляє врахувати всі недоліки минулого періоду і здійснює
пошук раціональних шляхів досягнення поставлених
цілей. При цьому відбувається перегляд наявних та
скорочення надмірно високих витрат за окремими
підрозділами, що могли зберегтися при бюджетуванні
„від досягнутого”.

Але обидві традиційні системи бюджетування
детально не розбираються, як організована робота кож-
ного підрозділу і всього підприємства в цілому, а тому
реальне тільки зниження витрат, що мають яскраво
виражений характер необґрунтованості і даремності.

Якщо при функціонуванні традиційних схем бю-
джетування витрати знижуються до критичного рівня ме-
тодом тиску, і діяльність стає нереальною при подаль-
шому скороченні фінансування, то цілком логічним є
пошук шляхів удосконалення бюджетного процесу.

Суть такого удосконалення полягає в наступно-
му. У тому випадку, коли витрати до межі скорочені і
подальше їх зменшення при чинній системі організації
роботи неможливе, оскільки всі невиправдані витрати
припинені, необхідно розібратися з тим, як організо-
вана робота, і з’ясувати, чи всі дії, функції, завдання
правильним чином виконуються, чи є можливості для
перебудови роботи.

Тобто в ході бюджетування слід перейти до ана-
лізу конкретних функцій та дій (операцій і робіт), які
виконуються в підрозділах підприємства. Дії та про-
цеси є основними критеріями, що лежать в основі
сучасних систем бюджетування.

Відображення в бюджетах підприємств стратегіч-
них цілей щодо поставленої мети розвитку бізнесу
спонукало менеджмент шукати нові інструменти його
складання. Серед таких інструментів є процесно-орієн-
товане бюджетування (ABB, Activity-Based Budgeting)
[4] на основі пріоритетів у фінансуванні певних бізнес-
процесів (функцій, процесів, операцій, робіт), що прин-
ципово відрізняється від традиційного бюджетування
„від досягнутого” і „нуль-базисного” бюджетування.

Процесно-орієнтоване бюджетування за пріори-
тетами базується на комбінації двох стратегій управ-
ління бізнесом: управління ефективністю та управлін-
ня витратами, поєднуючи принципи збалансованої сис-
теми оціночних індикаторів (показників) (BSC,
Balanced Scorecard) стратегічних завдань і цілей
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підприємств [3; 5] і калькуляції витрат за бізнес-про-
цесами (функції, процеси, операції, роботи) (АВС,
Activity-Based Costing) [3; 6].

Поступове впровадження оціночних показників
діяльності підприємства фінансового і нефінансового
характеру, АВС – калькуляції для обліку і калькуляції
витрат та переходу на процесно-орієнтоване управлін-
ня (АВМ, Activity-Based Management) [3; 4; 6] сприя-
ють переходу до процесно-орієнтованого бюджетуван-
ня за пріоритетами (АВВ – підхід).

Використання таких інструментів як BSC, АВС,
АВМ дозволяє не лише правильно структурувати бю-
джет, а й достовірно визначати за обсягами вироб-
ництва продукції та її реалізації витрати з урахуванням
оціночних індикаторів (показників) ефективності,
чинників (факторів) розподілу витрат за бізнес-
процесами (функції, процеси, операції, роботи) та за
видами виготовленої продукції.

Таким чином постановка процесно-орієнтовано-
го бюджетування за пріоритетами починається з опи-
су процесів, що складають функціональну структуру
підприємства у вигляді бізнес-процесів, які відобра-
жають взаємодію підрозділів під час виробництва про-
дукції та об’єднані у чотири цикли.

Перший – цикл інвестування (вкладання капіта-
лу в оборотні та необоротні активи); другий – цикл
виробництва (споживання ресурсів для виробництва
готової продукції); цикл реалізації або доходів (про-
даж готової продукції споживачам); цикл фінансування
або повернення капіталу (отримання грошових коштів
для відновлення попередніх циклів).

Система процесно-орієнтованого бюджетування
за пріоритетами має відображати всі перераховані

цикли, зв’язуючи в єдине ціле бізнес-процеси
підприємства і центри відповідальності не лише для
здійснення фінансового планування, побудови
фінансової структури, оперативного управління
витратами, а й для забезпечення прийняття фінансово
обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих
на досягнення стратегічних цілей за рахунок
запровадження їх оціночних індикаторів (показників)
ефективності.

А тому можна вважати, що запровадження процес-
но-орієнтованого бюджетування за пріоритетами (АВВ –
підхід) – це новий фінансовий механізм у системі страте-
гічного управління підприємством. Модель фінансового
управління за АВВ – підходами наведені на рис. 1.

Принципи процесно-орієнтованого бюджетуван-
ня за пріоритетами спрямовано на розвиток бізнес-
процесів (функції, процеси, операції, роботи), які ство-
рюють споживчу вартість і на скорочення бізнес-про-
цесів, які її не створюють, що досягається за допомо-
гою оптимізації витрат шляхом застосування різних
видів аналізу, зокрема методології функціонально-
вартісного аналізу. Крім того, зміна або удосконален-
ня стратегічних цілей потребує різних змін у діяльності
підприємства, що також легше досягається за рахунок
запровадженого процесноорієнтованогобюджетування
за пріоритетами у фінансуванні бізнес-процесів.

Процесно-орієнтований підхід у бюджетуванні
передбачає проведення наступних дій:

  вивчення споживчого ринку щодо виробленої
продукції (аналіз конкуренції, аналіз середовища,
SWOT – аналіз тощо);

  визначення (ідентифікація) потреб клієнтів та їх
відображення у стратегічних цілях підприємства;

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прямі ресурси (витати) 

Норми споживання прямих 
ресурсів (витрат)  

Бізнес-процеси (функції,  
процеси, операції, роботи) 
 

Бізнес-процеси (функції, 
процеси, операції, роботи) 

Непрямі ресурси 
(витрати) 

Чинники (фактори) розподілу 
ресурсів (витрат) за ставками 

Чинники (фактори) 
розподілу витрат бізнес-
процесів за ставками 

Прямі ресурси (витати) 
 

Норми споживання прямих 
ресурсів (витрат)  

Бізнес-процеси (функції, 
операції, роботи) 

Бізнес-процеси (функції, 
процеси,  операції, роботи) 

Чинники (фактори) 
розподілу витрат бізнес-
процесів за ставками 

Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 

Рис. 1. Модель фінансового управління за АВВ – підходом
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  доведення цілей до рівня бізнес-процесів
(функції,  процеси, операції, роботи);

    визначення потрібних ресурсів для їх виконан-
ня на основі очікуваних обсягів реалізації продукції.

Таким чином, удосконалити традиційну систему
бюджетування підприємств можливо з використанням
концепцій процесно-орієнтованого бюджетування за
пріоритетами та збалансованої системи оціночних інди-
каторів (показників) ефективності, в основі яких ле-
жать бізнес-процеси, що створюють споживчу вартість
у розрізі показників нових стратегічних завдань і цілей.

Для цього керівники підрозділів формують для
кожного бізнес-процесу (функції, процеси, операції,
роботи) пакет інформації для ухвалення управлінських
рішень, який є основою аналізу пріоритетів.

Інформаційний пакет є пропозицією з фінансу-
вання бізнес-процесу і містить наступну інформацію:

   витрати процесу, визначені у вартісному виразі
і трудових затратах;

  опис того, як використовуються ресурси при
функціонуванні процесу;

  переваги, які отримає підприємство, якщо да-
ний процес отримає фінансування в рамках бюджету
підрозділу;

   опис наслідків, які відбудуться у випадку, якщо
підприємство відмовиться фінансувати цей процес.

Інформаційні пакети підрозділу поміщаються в
список, де відбувається їх ранжирування за критерієм
важливості бізнес-процесу, починаючи з найменш
важливих. Внизу списку приводиться інформація про
найбільш важливі бізнес-процеси, а вгорі – про най-
менш важливі.

Після визначення керівництвом підприємства ба-
жаного або можливого розміру витрат для окремих
бюджетів відбираються ті інформаційні пакети, які
вкладаються в наявний ліміт фінансування. Пакети, що

опинилися вище точки ліміту, не отримають фінансу-
вання в поточному періоді, і бізнес-процеси, що опи-
сані в цих пакетах, не здійснюватимуться. Надалі, ці
інформаційні пакети можуть бути розглянуті при скла-
данні бюджету на наступний період.

Розробка процесно-орієнтованого бюджету на ос-
нові пріоритетів у фінансуванні бізнес-процесів складає-
ться з чотирьох етапів: підготовчий етап; етап формуван-
ня бюджетів; етап обговорення та затвердження бюд-
жетів; етап фактичного виконання бюджетів і їхнього кон-
тролю. Розглянемо коротко сутність кожного етапу.

Головними завданнями підготовчого етапу є вста-
новлення корпоративних цілей і завдань, ідентифіка-
ція бізнес-процесів відповідно до встановлених цілей,
виявлення взаємозв’язків між постачальником і спо-
живачами відносно взаємозалежних центрів відпові-
дальності.

Завданнями етапу формування бюджетів є підго-
товка інформаційних пакетів, укрупнення або розук-
рупнення і ранжирування інформаційних пакетів, виз-
начення остаточних варіантів інформаційних пакетів,
що підлягають фінансуванню.

Зразковий перелік інформаційних пакетів для
бюджету „маркетинг” відділу маркетингу підприємства
за бізнес-процесом „маркетинг” приведено в табл. 1.

Наступний етап формування бюджетів полягає у
їх обговоренні на рівні вищої управлінської ланки. До
основних завдань третього етапу бюджетування слід
віднести: фінансування бюджетів; контроль над вико-
нанням тільки тих бізнес-процесів, які описані в за-
тверджених бюджетом інформаційних пакетах; звіт
про фактичні  результати і аналіз використання ресурсів,
що виділені за кошторисом, використання цієї інфор-
мації для складання бюджетів на наступний період.

На кінцевому етапі процесно-орієнтованого бю-
джетування за пріоритетами потрібно профінансувати

Л. О. Сурженко

Характеристика пакету Кількість, 
чол. 

Сума, тис. 
грн. 

Пріоритет 

Організація демонстрацій (виставок) 
нової продукції 

- 30 5 

Аналіз ринкових сегментів виготовленої 
продукції за асортиментними групами 

1 52 4 

Аналіз ринкової позиції конкурентів 1 110 3 
Регіональні заходи: 
створення і підтримка розширеної 
мережі торгівельних точок, реклама 

2 285 2 

Основні заходи щодо обслуговування 
клієнтів: організація виставок-продажів, 
перегляд, підтримка і вдосконалення 
системи клієнтського обслуговування 

3 360 1 

 

Таблиця 1
Перелік інформаційних пакетів бюджету „маркетинг”

за бізнес-процесом „маркетинг”
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прийняті бюджетом пакети і виключити появу бізнес-
процесів, що не містяться в затверджених пакетах.

Таким чином бюджетування стає механізмом
узгодженої взаємодії фінансового планування, обліку,
контролю, аналізу й управління діяльністю підприєм-
ства у розрізі структурних одиниць через прийняття
відповідних бюджетів бізнес-процесів та їх орієнтації
на досягнення стратегічних цілей.

Висновок. Розширення сфери процесно-орієн-
тованого бюджетування за пріоритетами як механізму
в системі фінансового управління, що призначений для
розробки та підвищення фінансової обґрунтованості
управлінських рішень, спрямованих на досягнення
стратегічних цілей дозволяє вважати останній дієвим
фінансовим механізмом сучасного менеджменту.
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розширення сфери бюджетування як механізму управ-
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для розробки та підвищення фінансової обґрунтова-
ності управлінських рішень, спрямованих на досяг-
нення стратегічних цілей підприємства.
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С. М. Кирик

Вступ. Особлива інноваційна природа науково-
технічної продукції потребує трансформації науково-
технічного доробку в конкурентну, ринкову перевагу
з адаптацією до потреб конкретного споживача. Акту-
альність маркетингового забезпечення інноваційної
діяльності підтверджує даний алгоритм комерціалізації
науково-технічної продукції. Комерціалізація наявно-
го науково-технічного доробку на ринку технологій
передбачає власне і процес трансферу і комерціалізації
науково-технічних розробок з  урахуванням потреб та
вимог ринку, і компонентів підтримки, які сприяють
цьому процесу й отриманню комерційного ефекту.
Одним з найважливіших факторів процесу
комерціалізації інновації є чітке розуміння особливої
природи науково-технічної продукції, її можливих видів
та форм.

Дослідження особливостей науково-технічної
продукції як інноваційного товару спостерігається в
роботах Е. О. Бюрова, М. М. Молчанова, Л. С. Блях-
мана, І. Н. Васильєвої, Б. Твіса та ін. Важливість до-
слідження нашої теми пояснюється необхідністю по-
дальшої трансформації наявних теоретико-методоло-
гічних засад інноваційного маркетингу відповідно до
специфіки науково-технічної продукції. Після дослі-
дження та виявлення факторів особливої інноваційної
природи науково-технічної продукції першочерговим
завданням є демонстрація доцільності та актуальності
маркетингового забезпечення інноваційної діяльності
й процесу комерціалізації інновацій.

Постановка завдання. Мета дослідження по-
лягає в доведенні доцільності маркетингового забез-
печення комерціалізації науково-технічної продук-
ції відповідно до виявленої специфіки цієї особливої
інновації.

Методологія. Дослідження ґрунтується на за-
гальнонауковому комплексі методів: аналізу, синтезу,
узагальнення,  абстрагування, ідеалізації.

Результати дослідження. Актуальність дослі-
дження взаємозв’язку маркетингу й НДДКР (як основи
науково-технічної продукції) було виявлено в
1970 році й починаючи з 1980 року відбувається актив-
не дослідження цього напряму інноваційної діяльності
[1, 2, 3]. Сьогодні інтеграція маркетингу та НДДКР роз-
глядається в системному підході й становить собою кри-
тичну умову успіху інноваційної діяльності [4].

Десятирічне наукове дослідження, присвячене
аналізу інноваційних проектів та досвіду компаній,
привело до висновків, що результати міжфункціональ-
ного співробітництва маркетингових та науково-тех-
нічних підрозділів значно корелюють з успіхом інно-
вації. Представлення результатів такої ефективної
співпраці представлено в табл. 1 [5].

Науково-технічні розробки і нововведення постають
як проміжний результат науково-виробничого циклу і в
міру практичного застосування перетворюються в
науково-технічні інновації – кінцевий результат. Науково-
технічні розробки і винаходи є додатком нового знання з
метою його практичного застосування, а науково-технічні
інновації – це матеріалізація нових ідей і знань, відкриттів,
винаходів і науково-технічних розробок у процесі вироб-
ництва з метою їхньої комерційної реалізації для задово-
лення визначених запитів споживачів.

Неодмінними властивостями інновації є науково-
технічна новизна і виробнича придатність. Комерційна
реалізація інновації постає як потенційна властивість,
для досягнення якого необхідні певні зусилля. Процес
комерціалізації інновацій потребує чіткого розуміння
особливостей науково-технічної продукції, врахуван-
ня її можливих видів та форм. Для виокремлення
факторів особливої інноваційної природи науково-
технічної продукції необхідно проаналізувати потрібний
теоретичний складник науково-технічної, інноваційної
та маркетингової діяльності [7].

До науково-технічної продукції можна зарахувати:
   науково-технічну документацію (звіти, проекти,

креслення, регламенти, нормативи, методики, програ-
ми і т. д.) Результати закінчених фундаментальних і
прикладних досліджень і розробок, охоплюючи робо-
ти зі створення нової техніки та інших виробів, техно-
логії, матеріалів, роботи в області техніко-економіч-
них досліджень, інформатики, екології, ергономіки,
математичного моделювання, дизайну і т. д.;

  експериментальні і дослідні зразки (партії) нової
техніки (продукції);

  науково-технічні послуги, зокрема участь у
налагоджувальних роботах, авторський нагляд при
освоєнні та експлуатації нововведень, передовий
досвід у цій галузі („ноу-хау”), навчання персоналу
замовника (споживача), науково-технічні,
управлінські, фінансово-економічні консультації;

УДК 658.8
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Рис. 1. Технічна сутність товару [10]

С. М. Кирик

Таблиця 1
Дослідження ефективності інтеграції маркетингу та НДДКР [5]

Дослідники Об’єкти 
дослідження 

Типи компаній Основний висновок 

Купер 58 проектів Промислові 
компанії. 

Інновації, які базуються на балансі маркетингу 
й НДДКР мають більш високий рівень успіху. 

122 компанії Електроніка,  
важке 
машинобудування,
хімічна 
промисловість. 

Управлінські рішення, які базуються на 
інтеграції маркетингу та НДДКР, мають кращі 
показники реалізації інновацій.   

Купер і де 
Брентані 

106 проектів Фінансове 
обслуговування. 

Спостерігається синергетичний ефект, що 
призводить до успіху інновації (показник 
кореляції склав 0,45).  

Купер та 
Кляншмідт 

125 компаній Виробничий 
сектор. 

Маркетингова та технологічна взаємодія 
суттєво пов’язані з результативним 
упровадженням інновації.  

203 проекту 

Де Брентані 115 компаній Транспорт, зв'язок 
та фінансовий 
сектор. 

Наявнийий зв'язок між функціями. Кореляція 
зі  збутом і часткою ринку склала 0,38; 
співвідношення зі зменшенням витрат є 0.29.  

276 проектів 

Догерті 5 компаній Промислові, 
побутові та 
обслуговуючі 
компанії. 

Відкривається можливість вибору 
оптимальних інноваційних проектів.  18 проектів 

Гупта, Раджі 
та Вільємон 

167 компаній. Високотехнологіч-
ні та інноваційні 
компанії. 

Відсутність зв’язку та інтеграції між 
маркетингом та  НДДКР віднесено до 
головного бар’єру досягнення цілей 
інноваційної діяльності. 

109 
менеджерів з 
маркетингу 
107 технічних 
спеціалістів 

Ніс,Онілл, 
Парасурман і 

Макніл 

252 директору 
з маркетингу 

Великі виробничі 
компанії 

Високий рівень співпраці в створенні нового 
дизайну продукту є визначним фактором 
успіху. Цей висновок підтверджується і для 
промислових, і для споживчих товарів. 

Монаерт та 
Соудер 

Літературний 
огляд 

Виробництво та 
сервіс. 

Функціональна інтеграція позитивно впливає 
на успіх інновацій. 

Монаерт, 
Соудер, 
Де Маєр 

40 
бельгійських 
компаній 

Технологічні 
інноваційні 
компанії. 

Значна кореляція між комерційним успіхом та 
функціональним кліматом й даними, 
отриманими в результаті НДДКР. 

Пельц та 
Ендрюс 

1311 вчених 
та інженерів 

Наука Позитивний взаємозв’язок між кількістю 
взаємодії та її продуктивністю. 

Пінто та 
Пінто 

72 лікарні й 
252 медичних 
працівника 

Медицина Значний взаємозв’язок між крос-
функціональним співробітництвом та успіхом 
проекту. Кореляція склала 0,71. 

Соудер 56 компаній Споживчі та 
промислові 
компанії. 

Зростання рівня співробітництва маркетингу 
та НДДКР збільшує ймовірність успіху 
проекту. 

 289 проектів 

Соудер та 
Чакрабарті 

18 компаній Споживчі та 
промислові 
компанії. 

Взаємодія, інтеграція й обмін інформацією 
значно скорочують різницю між невдачею 
інновації та комерційного й технічного успіху. 

117 проектів 

Такеюші та 
Нонака 

18 проектів в 
США та 
Японії 

Споживчі та 
промислові 
компанії. 

Крос-інтеграція та самоорганізація 
функціональних груп привели до успіху. 
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   інші результати наукової, інженерної та інфор-
маційної діяльності, призначені для використання у
виробництві, управлінні та плануванні (передача техно-
логії, експертиза і т. д.).

Результати науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських робіт при їх реалізації на ринку повинні відпо-
відати всім вимогам, які висуваються до товару як
елемента ринкового механізму. У залежності від етапу
виконання й ступеня готовності конкретних науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт можливі
такі основні форми науково-технічної розробки як пер-
шого рівня товару – технічної сутності товару (рис. 1).

Правильний вибір технічної сутності товару ба-
гато в чому може визначити успіх всього процесу
комерціалізації науково-технічної розробки. Розгляда-
ючи зліва направо форми науково-технічної розробки
(рис.1), виділяємо п’ять факторів, які впливають на
вибір розробником її товарної форми [10]:

— підвищення ризику;
— зменшення ймовірності отримання комерцій-

ного ефекту;
— різке збільшення потреби у фінансових ресурсах;
— збільшення кількості та спектру необхідних

спеціалістів;
— підвищення значення організаційних чинників.
Проаналізувавши технічну сутність інновації,

можливі її види та форми, доцільно запропонувати
характеристику науково-технічної продукції як інно-
ваційного товару за наступними рисами:

— науково-технічна продукція – особливий інно-
ваційний товар;

— науково-технічна продукція як каталізатор змін
в ринкових відносинах;

— особливості комерціалізації науково-технічної
продукції.

Необхідно відзначити, що розглянута класифікація
та відокремлення факторів особливої інноваційної
природи науково-технічної продукції є авторською
розробкою. Вона направлена на створення логічної та
обґрунтованої методологічної основи маркетингу науко-
во-технічної продукції та комерціалізації інновацій. Як
зазначалось раніше, науково-технічна продукція є
специфічним інноваційним товаром й потребує адаптації
маркетингового забезпечення інноваційної діяльності.

Науково-технічна продукція як особливий інно-
ваційний  товар:

1. Науково-технічна продукція – це особливий
вид інноваційного товару, який втілює в собі оригі-
нальні знання, які формують їй неповторювальну та
специфічну природу;

2. Різноманіття форм науково-технічної продукції
(починаючи з промислових креслень, конструктор-
ських схем, закінчуючи готовими технологічними

рішеннями в формі товарів, послуг чи персоналу). У
зв’язку з цим виникає необхідність розробки індиві-
дуального підходу до кожного інноваційного товару з
урахуванням його природи;

3. Комерційний ефект від трансферу науково-тех-
нічної продукції може мати значну додану вартість та
принести надприбутки. Унікальні техніко-економічні
переваги інноваційного товару можуть значно розши-
ри та оптимізувати виробничі потужності споживачів,
внаслідок чого суттєво збільшити споживчу та дода-
ну вартість розробки;

4. Довготриваліший інноваційний лаг науково-
технічної продукції порівняно з традиційним іннова-
ційним продуктом. Доволі часто розробка та впро-
вадження науково-технічної продукції ґрунтується на
результатах прикладних та фундаментальних дослі-
джень, які збільшують в часі доінвестиційний етап інно-
ваційного процесу;

5. Которший життєвий цикл науково-технічної
продукції, в порівнянні з традиційним товаром. Як
свідчить практика маркетингу, життєвий цикл тради-
ційного товару в середньому складає 8 – 10 років,
при цьому науково-технічної продукції від 3 до 5 років
через значну динамічність внутрішнього та зовніш-
нього середовища. Деякі міжнародні венчурні та інвес-
тиційні компанії відмовляються співпрацювати з роз-
робниками, у тому разі якщо з моменту отримання
патенту на розробку пройшло більше 2 років;

6. Важливим складником інноваційної діяльності
є науково-технічне прогнозування як ефективний
інструмент стратегічного планування, який включає в
себе маркетингову складову;

7. Необхідність поєднання науково-технічного ана-
лізу з ринковим, виробничо-фінансовим складовими,
врахування соціального чи екологічного ефекту до-
водить необхідність комплексного підходу до управ-
ління інноваційними проектами на підприємстві.

Науково-технічна продукція як каталізатор змін
в ринкових відносинах:

 1. В більшості випадків, природа створення чи
розробки науково-технічної продукції має не ринко-
вий характер. Однією з умов подолання інвестиційної
невизначеності при управлінні інновацією є викорис-
тання маркетингового інструментарію, одним з голов-
них завдань якого є адаптація техніко-економічних пе-
реваг розробки до ринкової кон’юнктури;

2. Попит на  науково-технічну продукції має
подібні ринкові особливості, характерні для попиту на
промислового ринку. Попит на інновацію має вторин-
ний, нееластичний та парний характер. Доволі часто
впровадження інноваційних товарів викликає зміни
попиту на суміжних ринках, оскільки техніко-еко-
номічні переваги науково-технічної продукції надають
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нові технологічні можливості для споживачів й через
ланцюгову залежність створюються більш досконалі
кінцеві товари. Ціна на науково-технічну продукцію
доволі часто встановлюється виходячи с конкретної
техніко-економічної користі інновації, складності
та вартості виконаних інноваційних процесів чи на
основі аналізу ринкових факторів. Суттєва цінова кон-
куренція можлива в випадку стандартизації кінцевих
товарів чи послуг, в яких реалізується науково-техніч-
ний потенціал певної розробки;

3. Класичний комплекс маркетингу для науко-
во-технічної продукції формується під впливом патент-
но-ліцензійних чинників. Можливі форми комерціалі-
зації науково-технічної продукції коректують кожен
елемент комплексу маркетингу, адаптуючи його під
особливості певного виду інновації;

4. Велика ймовірність відсутності прямого ринково-
го конкурента в силу монополії інтелектуальної власності.
Патентне забезпечення інноваційного товару та особли-
вості інноваційного процесу створюють великі ринкові
бар’єри для проникнення потенційних конкурентів;

5. Виникають певні труднощі з прогнозуванням по-
тенційного попиту на науково-технічну продукцію через
наступні фактори: велику ринкову невизначеність, особ-
ливу інноваційну природу науково-технічної продукції;

6. Ринок науково-технічної продукції має глобаль-
ний характер.

Особливості комерціалізації науково-технічної
продукції:

1. Важливим моментом при розробці та впрова-
дженні науково-технічної продукції є врахування ри-
зиків. По відношенню до інновацій, в літературі виді-
ляють зовнішні, внутрішні та змішані види ризиків;

2. Виникає необхідність тісної співпраці з кінцевим
споживачем інноваційної продукції. Така співпраця може
полягати в адаптації  техніко-економічних характеристик
інновації до потреб конкретного споживача, подальшого
трансферу технологій чи технічної підтримки та обслу-
говування вже при використанні інновації;

3. Потреби споживачів науково-технічної продукції
мають технологічний характер. Основа таких потреб -
це конкретні техніко-економічні показники, стадія го-
товності розробки до комерціалізації та впровадження

та інші фактори. Важливим моментом залишається тісна
співпраця, представлена в минулому пункті.

Виходячи з наведених особливостей науково-тех-
нічної продукції як інноваційного товару, виділимо
ключові аспекти актуальності маркетингового
забезпечення інноваційної діяльності та комер-
ціалізації науково-технічної продукції:

1. Довготриваліший інноваційний лаг науково-
технічної продукції та значна динамічність маркетин-
гового середовища потребують комплексної взаємодії
відділів компанії (патентно-ліцензійного, юридичного,
інженерно-технічного, відділу комерціалізації інно-
вацій) та прийняття швидкого рішення щодо можли-
вого трансферу інновації. Ефективним каталізатором
інноваційного процесу є маркетинговий інструментарій,
який сприяє зменшенню ринкової невизначеності, ви-
явлених ризиків та підвищує ймовірність отримання
позитивного економічного ефекту від впровадження;

2. Неринковий характер створення чи розробки
науково-технічної продукції потребує адаптації техні-
ко-економічних особливостей інновації до потреб кон-
кретних споживачів та специфіки ринкової кон’юнк-
тури. Важливим інструментом такої адаптації є марке-
тингове дослідження, яке може бути проведене на
різних етапах інноваційного процесу. Використавши
результати досліджень ринкового потенціалу інновації
[11], робимо наступні висновки(рис. 2):

   Близько 60 – 80% вдалих нововведень мають
ринкове походження проти 20 – 40%, що виходять з
лабораторії (НДІ, КБ);

    Нововведення, які  базуються на безпосеред-
ньому аналізі потреб споживачів, в  цілому більш
успішні.

3. Значна динамічність ринкового та науково-тех-
нічного середовища скорочує життєвий цикл науко-
во-технічної продукції. Таке прискорення впливає на
всі етапи інноваційного процесу, вимагаючи отриман-
ня швидких та перспективних результатів, навіть від
фундаментальних досліджень. Головним результатом
таких змін є необхідність прийняття швидких змін у
комерціалізації та трансферу інновації. Дослідження
потенційного попиту, розробка комплексу маркетин-
гу, вибір оптимального напрямку комерціалізації інно-

Рис. 2.  Ймовірність успіху інновацій ринкового та неринкового походження [11]

•  
 

 
  
 
 
 

 

Лабораторія 
(НДІ,КБ) 
Пропозиція 

Ринок 
Попит 

Втягування попитом . Ймовірність  успіху 60 – 80 %. 
 

Вштовхування пропозицією. Ймовірність успіху 20 – 40 % 
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вації-головні задачі маркетингового забезпечення нау-
ково-технічної діяльності;

4. Комерційна цінність інтелектуального продукту
буде збережена на ринку за рахунок існування монополь-
ного права розробника на інноваційний продукт як на
об’єкт господарювання. Важливим елементом
збереження комерційної цінності інновації, окрім юри-
дичних бар’єрів (захист та збереження прав інтелекту-
альної власності, забезпечення патентної чистоти), повинні
стати ринкові бар’єри, які є індикатором ефективності
маркетингового забезпечення інноваційної діяльності.

Виділені особливості науково-технічної продукції
як інноваційного товару пояснюють необхідність вико-
ристання наступних маркетингових заходів на підприєм-
ствах, які здійснюють інноваційну діяльність[12]:

1. Проведення маркетингових досліджень рин-
ку, які дають можливість виявити незадоволені потреби
споживачів на ринку і генерувати ідею інновації.

2. Підбір відповідних складових комплексу марке-
тингу для адаптації розробленої інновації до потреб ринку.

3. Формування ринкового попиту на нововведен-
ня, що зумовлює необхідність застосування таких
маркетингових прийомів, як активна збутова діяльність
та просування нововведення на етапі виходу на ринок.

4. Науково-технічне прогнозування розвитку га-
лузі та технологій, яке основане на оцінці та прогно-
зуванні факторів маркетингового середовища;

5. Розроблення стратегії і тактики маркетингу
інновацій;

6. Пошук нових сфер застосування інновацій та
їх дифузія.

Використання маркетингового інструментарію
повинно створити зважену аналітичну основу з
прийняття провідних рішень інноваційної діяльності:

  Визначення напрямків комерціалізації науково-
технічної розробки;

 Вибір потенційного ринку та цільових ринко-
вих сегментів;

  Вибір оптимальних форм та методів комерціа-
лізації інновацій;

  Формування технологічного пакету та подаль-
ша його адаптація до потреб конкретних споживачів.

Висновок.  Особлива інноваційна природа науко-
во-технічної продукції потребує трансформації науко-
во-технічного доробку в конкурентну ринкову перева-
гу з адаптацією до потреб конкретного споживача.
Актуальність маркетингового забезпечення інновацій-
ної діяльності підтверджує розглянутий алгоритм
комерціалізації науково-технічної продукції. Запорукою
успішного процесу комерціалізації інновації є чітке
розуміння особливої природи науково-технічної
продукції та її можливих видів та форм. Особлива
інноваційна природа науково-технічної продукції сприяє

актуальності маркетингового  забезпечення інноваційної
діяльності й вимагає адаптації наявного маркетингового
інструментарію відповідно до виявлених особливостей.

Наукова новизна отриманих результатів полягає
у виявленні факторів актуальності та доцільності
маркетингового забезпечення інноваційної діяльності
на основі авторської характеристики особливостей
наукового-технічної продукції. Запропоновано вико-
ристання відповідного маркетингового інструментарію
та заходів в процесі здійснення інноваційної діяльності.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах роль
маркетингової служби на підприємстві різко зросла,
тому питання про управління цією службою стає дуже
актуальним. У недалекому минулому  майже всі під-
приємства (особливо ті, що працюють у сфері вироб-
ництва ) вважали непотрібним займатися маркетингом
в цілому, а своєю задачею вважали тільки забезпечен-
ня виробництва товарів. Займатися  вивченням попиту,
асортименту і т. д., на їхню думку, мала сфера торгівлі.

Стабільно функціонуюче підприємство – це
підприємство, яке має позитивний фінансовий резуль-
тат, вже не один рік працює на ринку та прагне досяг-
ти збільшення прибутку та виходу в лідери.

Управління службою маркетингу набуває актуаль-
ності з кожним днем, оскільки на сучасному етапі роз-
витку економіки створення служби маркетингу на
підприємстві є невід’ємною складовою успіху його діяль-
ності. В сучасних умовах роль маркетингу різко підви-
щилася, оскільки за його допомогою підприємства ма-
ють змогу більш швидко ознайомити широкі маси спо-
живачів зі своїм продуктом, при цьому зменшити свої
витрати, слідкувати за етапами розвитку товару, щоб не
проґавити фазу його старіння та ін. Раніше роль марке-
тингу недооцінювали, але все змінилося з появою роз-
ширеного асортименту товарів та більш жорсткої конку-
ренції. Без вдалого маркетингу сучасне підприємство не
буде конкурентоспроможним та успішним.

Питання управління маркетингом вивчалося та-
кими вченими, як Т. О. Бурцева, В. Долгов,  Ф. Кот-
лер,  В. С. Сізов, О. А. Цень, але враховуючи зміни у
зовнішньому середовищі, питання управління служ-
бою маркетингу потребує подальшого розвитку.

Мета статі – визначити найбільш дієві форми та
методи управління маркетинговою службою на ста-
більно діючому підприємстві та визначити шляхи впро-
вадження цих форм та методів.

Виклад основного матеріалу. Історично служ-
ба маркетингу в процесі свого формування пройшла
чотири ери:

1. Ера виробництва (до 1925 р.) – фірми орієнту-
ються на виробництво. Керівники компаній приділяли
увагу виробництву високоякісної продукції, а вже
потім шукали людей, які зможуть її продати (яскра-
вий приклад – конвеєрна лінія Г. Форда);

2. Ера продажу (1920 – 1950рр.) – ця ера характе-
ризується  зростанням обсягів виробництва, тому ви-
робники почали приділяти більшу вагу праці робітників
відділів продажу, які повинні були урівноважити рівень
виробництва та рівень продажу;

3. Ера маркетингу (1952 – 1990 рр.) – перехід
від ринку продавця до ринку покупця. Маркетинг вихо-
дить на початок, а не кінець (як було раніше) виробни-
чого циклу. Розроблена концепція маркетингу, згідно
якої він вже не є додатковою діяльністю, а набуває
ведучої ролі в процесі планування продукту;

4. Ера взаємовідносин (1990 р. – до сьогодні) –
організація трансформує споживчу орієнтацію, харак-
терну для маркетингової ери, та робить крок, приділя-
ючи підвищену увагу встановленню та підтриманню
взаємовідносин і з покупцями, і з постачальниками.
Маркетинг взаємовідносин будується на довгостроко-
вих та розвинутих з часом взаємовідносинах між
покупцями та постачальниками.

З появою поняття „служба маркетингу” з’являє-
ться й поняття „управління маркетингом”.

„Управління маркетингом – являє собою процес
дії суб’єкта управління ( в якості якого постає керів-
ництво фірми, концернів, монополій, державних
органів ) на об’єкт управління, в ролі яких виступа-
ють процеси та суб’єкти в системі маркетингу” [1].

Служба маркетингу є самостійним структурним
підрозділом підприємства, яке підпорядковується без-
посередньо комерційному директору та керується у
своїй діяльності чинним законодавством, вказівками
та наказами, затвердженими планами робіт. Робота
служби орієнтована на пристосування до змін еконо-
мічної ситуації, врахування потреб споживачів та во-
хоплює комплексні роботи економічного, плануючо-
го, техніко-виробничого, збутового та дослідницького
характеру [6].

В наш час відбулася переорієнтація з виробни-
цтва на ринок, що передбачає розвиток маркетинго-
вих служб та інструментів.

Управління маркетингом на підприємстві перед-
бачає в себе дві складові: організацію служби маркетин-
гу і розробку та здійснення програми маркетингу. Про-
те слід відзначити, що служба маркетингу формується
не відразу, а поетапно, об’єднуючи в собі функції, які
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НА СТАБІЛЬНО ДІЮЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

УДК 005.93:339.138
В. М. Лебідь,

кандидат економічних наук,
Ф. О. Бондаренко,

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”



106
Економічний вісник Донбасу № 2 (28), 2012

В. М. Лебідь, Ф. О. Бондаренко

раніше належали іншим підрозділам, але і вона може
складатися з декількох підрозділів (табл. 1).

Орієнтація на виробництво та на ринок пов’язані
між собою, але орієнтація на ринок – більш висока
ступінь розвитку в діяльності підприємства[7].

Окрім виконання своїх прямих функцій (марке-
тингові дослідження та збір інформації; планування
асортименту продукції; продаж та розподілення, ре-
клама та стимулювання продажів), служба маркетин-
гу виконує маркетинговий контроль, який здійснює-
ться у трьох формах: стратегічний, щорічний плано-
вий контроль,  контроль прибутковості.

Як уже було вже раніше зазначено, слід зверну-
ти увагу, що на етапі розвитку економіки було здійсне-
но перехід від орієнтації на виробництво до орієнтації
на ринок. У зв’язку з цим першочерговим завданням
підприємства стає задоволення потреб споживачів. У
цьому їм на допомогу була покликана служба марке-
тингу, яка дає змогу виявити та задовольнити потреби
споживачів.

Тому постає питання вибору найбільш оптималь-
ної форми управління службою маркетингу. Склад-
нощі полягають у тому, щоб ця форма не суперечила
загальній структурі управління.

Уперше над вирішенням цієї проблеми працювали
А. Уолкер та Дж. Лорш у праці „Вибір організаційної
структури: товарна чи функціональна орієнтація”(1968 р.).

Вони дійшли таких висновків:
— структура функціонального типу доцільна у

тому разі, якщо компанія має справу з роботою, що є
однорідною і має великий ступінь повторюваності;

— у тому разі, коли робота пов’язана із вирі-
шенням нових проблем, більш придатною є організа-
ція за товарами або товарними групами.

Існують наступні організаційні форми управління:
— функціональна – ця форма організації марке-

тингу означає, що маркетинг виступає на рівні з інши-
ми функціями;

— товарна – при товарній організації маркетингу
останній виконується за його об’єктами (товарами);

— регіональна – форма організації маркетингу
аналогічна товарній, але в її основу покладено не роз-
поділ за товарами, а розподіл  за ринками;

— сегментна – при ній кожний відділ маркетин-
гу відповідає за роботу з окремим сегментом потен-
ційних споживачів незалежно від географічного роз-
міщення ринків.

На практиці не існує цих форм у чистому виді.
Як правило вони переплітаються та утворюють змішані
форми: товарно-функціональна, ринково-функціональ-
на, товарно-ринкова, матрична, штабна і т. д. Це зумов-
лено тим, що і самі організації рідко використовують
організаційні структури у чистому вигляді, крім того
такі змішані форми дозволяють більш швидко та без
зайвих затрат адаптуватися до умов ринку та більш
дієво інтегрувати службу маркетингу на підприємство.

Отже, що стосується стабільно діючого  підприєм-
ства, то, на наш погляд, сегментна форма організації
управління маркетингу найбільш вдало для нього
підходить [8].

Оскільки підприємство стабільно діюче, то воно
повинно піклуватися насамперед про зберігання своїх
позицій на ринку та прагнути підвищити ці позиції
(кінцева ціль – монополія на ринку), тому підприєм-
ство має зберегти своїх клієнтів, а за змоги знайти
нових. Сегментна форма найбільш повно зможе вирі-
шити цю задачу, оскільки має змогу вивчати  потреби
клієнтів, які постійно змінюються, саме за окремими

Таблиця 1
Порівняльна характеристика орієнтації маркетингу на виробництво та на ринок

Вид діяльності Орієнтація на виробництво Орієнтація на ринок 
Керівництво 
підприємством 

Облік потреб виробництва Облік потреб ринку 

Розробка 
перспектив 
розвитку 

Облік внутрішніх процесів 
підприємства 

Облік зовнішніх 
(ринкових) процесів 

Розробка 
асортименту 

Вдосконалення 
характеристик обмеженого 
обсягу продукції  

Вдосконалення 
споживчих 
характеристик 
широкого асортименту 
продукції 

Упаковка виробу Засоби транспортування та 
зберігання 

Засоби стимулювання та 
реклама 

Фінансування Облік витрат виробництва Облік  цін продажу 
Авторитет 
підприємства 

У галузі технологій В області задоволення 
потреб ринку 
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ринками збуту, що дає змогу використати різні інстру-
менти маркетингу при вивчені ринку та зробити якіс-
ний аналіз позицій товару, а також допомагає виявити
резерви та знайти нових споживачів.

Ця форма дозволяє розподілити споживачів на сег-
менти, що дає змогу використовувати різні підходи та
інструменти до кожної групи. Це дозволить економити
кошти підприємства та дасть змогу оцінити роботу кож-
ного з сегментів. Непотрібно буде розпорошувати свої
зусилля на весь контингент споживачів, що дасть змо-
гу працювати місцевими інструментами, які є більш
дієвими. Застосування методів широкого спектру дії не
завжди дає бажаний результат, крім того керівник
кожного сегменту (відділу) матиме змогу вчасно реагу-
вати на зміни кон’юнктури ринку, при цьому загальний
імідж організації буде достатньо високим, тому що бу-
дуть охоплені всі прошарки споживачів.

Вищеназвану теорію підтверджує приклад ТОВ
„Луганська фірма по агрохімічному обслуговуванню
сільського господарства „Агрохім”. Підприємство вже
існує 16 років та є яскравим прикладом стабільно дію-
чого підприємства Луганської області. Фірма є при-
бутковою та розвивається. Продаж на ній організований
наступним чином: є два сегменти – оптові та роздрібні
продажі. У кожного сегменту є окремий керівник,
який керує маркетинговою політикою кожного з від-
ділів, підприємство має діючу мережу, тому не потре-
бує реклами, проте є сайт фірми, на якому можна дізна-
тися всю необхідну інформацію про послуги та про-
дукти, є клієнтська база, за допомогою якої підприєм-
ство здійснює свою діяльність, а нові клієнти знахо-
дяться шляхом вивчення ринку (пропонування своїх
послуг та продуктів окремим сільськогосподарським
фірмам менеджерами фірми).

У сучасних умовах дуже важливим складником
маркетингової служби є сайт фірми в Інтернеті. Інтер-
нет – це яскравий приклад вільної конкуренції, вільного
бізнесу, тому що тут немає високого порогу для вхо-
ду. Компанія, яка ніколи не зможе собі дозволити при-
дбати хвилини на телебаченні, спокійно зможе вико-
ристовувати Інтернет для підвищення своїх продажів.
Цей ресурс є відносно дешевим та дієвим [4].

Для оцінки обсягів ринку та виявлення конку-
рентів потрібно здійснити наступні дії: переглянути
відкриті джерела; оцінити потрібність певного дослі-
дження; інформацію шукати на потрібних сайтах; ви-
значити ціль [5].

Інформацію про співвідношення ціни та якості, як
конкурентної переваги потрібно доносити до споживачів
не напряму. Тільки ті підприємці, які не мають марке-
тингових ідей, говорять про це відкрито. Споживач
шукає щось більше, ніж продукт – він шукає історію,
філософію, легенду, які повинні стояти за брендом [11].

Бізнес-спілкування з клієнтами та споживачами
повинно будуватися на знанні традицій, менталітету та
ділового етикету. Це значно полегшує встановлення
потрібних контактів, бо без взаєморозуміння немож-
ливо досягти успіху в спільних проектах [2].

Позиціонування продукту є справжнім мисте-
цтвом і проходить в три етапи:

— дослідження та встановлення пріоритетності
важливих для конкретного ринкового сегменту параметрів;

— складення переліку конкуруючих фірм та ком-
паній за даними параметрами;

— визначення ціни та вибір найбільш вигідного
стану товарів по відношенню до конкурентів [3].

Традиційні яскраві рекламні ролики стали скоріш
звичною рутиною, ніж дієвим засобом просування
товару. Для вирішення поставленої задачі покликаний
партизанський маркетинг, завданням якого є створен-
ня креативних, нестандартних методів залучення по-
тенціального споживача та досягнення максимально-
го ефекту при мінімальних вкладеннях [9].

Інколи вже забуті продукти, які раніше випуска-
ла фірма, знову відроджуються, проте це вже не старі
продукти, а дещо вдосконалені з урахуванням нових
тенденцій. Даний варіант приносить значно більше
доходу ніж нові продукти [10].

Висновки. На сьогодні, в еру інформаційних
технологій, існує універсальне електронне вирішення
управління організацією, що дозволяє проектувати та
розраховувати можливі варіанти подій. На ринку Росії
продукт Мегаплан – доступний інструмент управління
бізнесом, який дозволяє автоматизувати бізнес–проце-
си. CRM-рішення, модуль задач, картотека співробітників
та інші модулі, які допоможуть ефективно керувати
бізнесом, додані в цю систему. Офіційний сайт –
www.megaplan.ru. На українському ринку – це Terrasoft
CRM – повнофункціональна CRM-система для бізнесу,
яка охоплює основні сфери управління взаємовідноси-
нами з клієнтами та організації внутрішніх процесів ком-
панії. Офіційний сайт – ww.terrasoft.ua [12, 13].

Зараз вони використовуються не дуже широко,
але в перспективі за ними майбутнє.
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Лебідь В. М., Бондаренко Ф. О. Управління
службою маркетингу на стабільно діючому
підприємстві

У статті розглядається проблема ефективного,
раціонального та оптимального управління службою
маркетингу на стабільно діючому підприємстві. По-
рівнюються різні форми та методи управління та вико-
нується пошук найбільш оптимальної форми управлін-
ня для стабільно діючого підприємства. Приводиться
практичний приклад упровадження цієї форми управ-
ління. Даються практичні поради по ефективній органі-
зації служби маркетингу.

Ключові слова: маркетинг, служба маркетингу,
стабільно діюче підприємства,  ринок, виробництво.

Лебедь В. М., Бондаренко Ф. А. Управление
службой маркетинга на стабильно действующем
предприятии

В статье рассматривается проблема эффективно-
го, рационального и оптимального управления служ-
бой маркетинга на стабильно действующем предпри-
ятии. Сравниваются разные формы и методы управ-
ления и выполняется поиск наиболее оптимальной фор-
мы управления для стабильно действующего предпри-
ятия. Приводится практический пример внедрения этой
формы управления. Даются практические советы по
эффективной организации службы маркетинга.

Ключевые слова: маркетинг, служба маркетин-
га, стабильно действующее предприятие, рынок,  про-
изводство.

Lebed V. M., Bondarenko F. O. Marketing
service Management on stable acting enterprise

In article the problem of effective, rational and
optimum control by marketing service at stably operating
enterprise is considered. Different forms and methods
of management are compared and search of the most
optimum form of government for stably operating
enterprise is carried out. The practical example of
introduction of a given form of management is given. A
practical advice on the effective organization of service
of marketing is given.
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acting enterprise, the market, production.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИБОРУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЙ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

НА РИНКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. У сучасних умовах пріо-

ритетним напрямком розвитку економіки України є
інвестування рентабельних інноваційних енергозберіга-
ючих проектів, які передбачають малі та середні капітало-
вкладення і швидко окупаються. Однак для цього не-
обхідна розробка сучасних технологій маркетингового
управління інвестиційними проектами та створення
вільного ринку інвестиційних ресурсів. Впровадження
енергозберігаючих заходів та технологій, досить успіш-
но проводиться великими компаніями, але поки ще не
стало масовим пріоритетом для малого та середнього
бізнесу.

Аналіз дослідження та публікацій. Питанням
розробки методології вибору та реалізації маркетин-
гової стратегії проектів енергозбереження присвячено
роботи таких відомих українських та закордонних вче-
них, як Буяк А., Єрмілов С., Пабат А., Плотников І.,
Франчук І. та ін. [1 – 5].

Окремі питання управління енергозбереженням
досліджені в роботах Г. Ратушняка, Г. Салтанова та
інших [6; 7]. Г. Салтанов уважає, що перспективність
енергозбереження та підвищення енергоефективності
зумовлена насамперед загальносвітовою тенденцією
ресурсозбереження та екологічних пріоритетів. При
цьому все більш важливе значення набувають не тільки
самі по собі енергозберігаючі технології, а й організа-
ційно-фінансові методи їх реалізації в складних умо-
вах сучасної економіки [7].

Г. Ратушняк визначає, що сучасна система вітчиз-
няного управління енергозбереженням не відповідає
сучасним вимогам і потребує подальшого вдоскона-
лення [6]. Однак розробки методології вибору та реа-
лізації маркетингової стратегії проектів енергозбережен-
ня залишається недостатньо дослідженим. Зокрема,
питання дієвої мотивації впровадження маркетингових
стратегій реалізації енергозберігаючих проектів в умовах
традиційно обмеженого вибору енергоресурсів, зрос-
тання інтересу громадськості до організації управління
процесами енергозбереження.

Метою статті є дослідити ефективність функці-
онування механізмів маркетингового управління енер-
гозбереженням. Це передбачає погляд на маркетинго-
ву концепцію стратегії енергозбереження як на систе-
му ідей і інструментів, яка оптимізує процеси, що від-
буваються у сфері енергетики.

Рішення проблеми полягає в розробці концеп-
туальних засад щодо мотивації до зниження енерго-

витрат на об’єктах малого і середнього бізнесу. Авто-
ром обґрунтовано та розроблено методи моніторингу
проекту енергозбереження після розробки і затвер-
дження його базового бізнес-плану та запропоновано
авторський системний підхід до забезпечення ефек-
тивності маркетингового управління інноваційним про-
ектом та задоволення потреб споживачів в енергетич-
них ресурсах. Суть авторського підходу заключається
у дослідженні впливу багатьох визначальних особли-
востей сучасної економіки України на розробку та вибір
маркетингової стратегії проекту енергозбереження,
обґрунтування пропозицій з удосконалювання органі-
зації маркетингового управління проектами енерго-
збереження з метою створення нових послуг та робо-
чих місць, посилення конкурентоспроможності україн-
ських підприємств та зростання добробуту українських
споживачів. Для досягнення зазначених цілей запро-
ваджується цілий ряд додаткових заходів, основними
з яких є проведення маркетингового аудиту, аналізу
перспективності бізнес-ідеї, розширення інформацій-
ної кампанії про переваги інноваційних проектів енер-
гозбереження, провадження спеціальних кредитних
програми для підприємств, які активно прагнуть до
підвищення енергоефективності своєї діяльності.

Виклад основного матеріалу. Економічними
причинами відсутності мотивації до зниження енерго-
витрат на об’єктах малого і середнього бізнесу, на мій
погляд, є зростання податкового навантаження на
бізнес, відсутність матеріальних можливостей для мо-
дернізації або небажання направляти фінансові ресур-
си на забезпечення енергозбереження в умовах очі-
кування другої хвилі кризи.

Суб’єктивною причиною слабких темпів впрова-
дження енергозберігаючих технологій є недооцінка ке-
рівниками підприємств ефективності таких заходів. Ряд
недавніх досліджень показав, що керівники малих і
середніх підприємств оцінюють економічний ефект від
енергозбереження в 8 – 12%, але там, де впроваджен-
ня вже здійснено, ефективність виявилася значно вище,
залежно від сфери діяльності – від 20% до 40%.

Маркетингова концепція стратегії енергозбережен-
ня – це система ідей і інструментів, яка оптимізує проце-
си, що відбуваються у сфері енергетики, дозволяє за-
безпечити ефективність інноваційних проектів та задово-
лення потреб споживачів в енергетичних ресурсах.

Альтернативними маркетинговими стратегіями
для енергопостачальних організацій є стратегія техно-
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логічного лідера чи стратегія технологічного послідов-
ника, які дозволяють здійснити проникнення на ринок
або зняття вершків з ринку.

Вибір фірмою стратегії „технологічного лідер-
ства” означає:

— розробку нової технічної ідеї;
— проведення НДДКР;
— випуск пробної партії;
— ринкове тестування;
— здійснення заходів щодо впровадження нового

товару на ринок;
— організацію постійного тестування „життя”

товару на ринку і проведення необхідних коригувань.
Результатом обрання даної стратегії стає складан-

ня маркетингової програми по продукту, що містить у
собі:

— аналіз розвитку ринку;
— вибір стратегії виходу на ринок;
— товарну, цінову, збутову і комунікаційну полі-

тику компанії на даному ринку;
— аналіз умов досягнення беззбитковості;
— бюджет процесу впровадження нового товару;
— контроль над ходом його виконання.
Технологічні інновації і тимчасова монополізація

ринку, як правило, виявляються високоприбутковими,
що дає новаторам конкурентні переваги.

Проблемна сфера стратегії „технологічного лідер-
ства” пов’язана з невизначеністю реакції на інновацію
з боку конкурентів та ринкових контрагентів, а також
можливими змінами макроекономічних факторів. Ком-
панія-новатор повинна бути готова до імітації конку-
рентами своєї продукції, причому конкуренти будуть
знаходитися в більш вигідних умовах, оскільки змо-
жуть врахувати маркетингові помилки лідера і запро-
понувати ринку  удосконалений продукт.

Знизити ступінь залежності від конкурентів ком-
панія-технологічний лідер може шляхом ліцензуван-
ня, встановлення стандартів якості та формування
тісних взаємин зі своїми постачальниками.

Вобравши стратегію „слідування за лідером”, ком-
панія чекає, поки конкурент виведе свою нову про-
дукцію на ринок, а потім починає виробництво і реал-
ізацію аналогічної продукції. Паралельно відбувається
технологічне і маркетингове коригування новинки зав-
дяки вивченню можливих помилок „технологічного
лідера”.

Важливим моментом є той факт, що „послідовни-
ки” випускають не точну копію продукції „лідера”, а її
диференційований найкращий варіант. Саме тому ком-
панія, що обрала цю стратегію, активно фінансує свої
НДДКР для внесення істотних змін в концепцію продук-
ту . „Послідовники” також володіють потужною вироб-
ничою базою, що дозволяє знижувати собівартість нової
продукції за рахунок гнучкості й економії на масштабах.
Ці фірми використовують унікальний досвід в галузі

маркетингової діяльності, що дозволяє своєчасно ска-
нувати зовнішнє середовище, перетворювати маркетин-
гові прорахунки лідерів в свої конкурентні переваги,
ефективно використовувати збутові канали.

Одним з визначальних чинників успіху стратегії
„слідування за лідером” є пізнаваність і висока репу-
тація корпоративного бренду, що дозволяє дуже швид-
ко зробити новинку комерційним проектом.

Обрання цієї стратегії багатьма великими техно-
логічними компаніями, як правило, означає бажання
мінімізувати ризик і невизначеність, з якими стика-
ються „лідери”.

Інвестиційні проекти енергозбереження можуть
бути оцінені як традиційні або інноваційні за їх новизною
у вітчизняній практиці.

При орієнтації в енергетиці на вітчизняного ви-
робника устаткування навіть при порівнянності вітчиз-
няних і зарубіжних проектних характеристик нових
технологій (наприклад, технологій теплових насосів)
реальне доведення обладнання „до кондиції”, а тим
більше його серійна поставка може істотно загальму-
ватися з різних причин, зокрема організаційно-право-
вих в порівнянні з стійкими потужними і агресивними
зарубіжними компаніями.

Ефективність реалізації маркетингової стратегії
енергозберігаючого проекту може оцінюватися з ура-
хуванням тривалості процесу інвестування та часу дії
інвестицій або без обліку фактора часу.

Сьогодні багато закордонних та українських фірм
пропонують свої послуги з розробки бізнес-планів
інвестиційних проектів енергозбереження, однак аналіз
методів роботи та бізнес-планів цих фірм у сфері ефек-
тивного використання ресурсів, на жаль, дає неза-
довільні результати саме в зв’язку з недооцінкою впли-
ву багатьох визначальних особливостей сучасної еко-
номіки України, а саме:

— нестабільна політична, економічна та законо-
давча ситуація в країні;

— орієнтація на світові ціни на енергоносії, ви-
сока змінна інфляція при обґрунтуванні кошторисних
цін, їх структури й динаміки;

— відсутність досвіду сучасного стратегічного
маркетингового планування у керівників підприємств
і організацій;

— проблема неплатежів;
— правові проблеми дольової участі при реалі-

зації проектів енергозбереження;
— відсутність практичного досвіду проведення

маркетингових досліджень енергозбереження та роз-
роблення обґрунтованих планів і стратегій маркетингу;

— економічні проблеми оцінки вартості активів
реконструйованих підприємств та проблеми податко-
вої політики;

— державне регулювання природних монополій
(ціни на ресурси, тарифи на енергію);
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— відсутність практичного досвіду у визначенні
та кількісній оцінці ризиків реалізації інноваційних про-
ектів енергозбереження.

Тому, необхідно організувати постійний моніто-
ринг реалізації маркетингової стратегії проекту з об-
ґрунтованим коригуванням бізнес-плану, його фінан-
сової частини з урахуванням змін, що відбуваються в
законодавчій, податковій, тарифній політиці.

Моніторинг проекту після розробки і затверджен-
ня базового бізнес-плану є найважливішою частиною
маркетингового управління та основою для ефектив-
ного управління проектом.

Інструментом багатофакторної оцінки ефектив-
ності енергозберігаючих проектів є проведення мар-
кетингового аудиту:

— аналіз перспективності бізнес-ідеї (SWOT-
аналіз);

— короткий аналіз електроенергетичного госпо-
дарства регіону;

— збір та аналіз інформації на ринках збуту елек-
троенергії та тепло-енергії;

— сегментація ринків збуту, конкурентний екс-
прес-аналіз;

— прогноз цін (тарифів) та обсягів продажів на
сегмента ринку;

— стратегія маркетингу та характеристика основ-
них споживачів продукції.

Для тепло-електро-енергетики основний продукт
виробництва (електро- та тепло-енергія) практично зав-
жди є ліквідним і має високу диверсифікаційну якість,
тобто може використовуватися в самих різних галу-
зях господарства.

З іншого боку – електрична енергія не може бути
складованою і навіть при тимчасовому зниженні спо-
живання з різних причин ії виробництво також має
знижуватися.

Для дієвої мотивації впровадження маркетинго-
вих стратегій реалізації енергозберігаючих проектів не-
обхідно не тільки розширювати інформаційну кампа-
нію про переваги інноваційних проектів енергозбере-
ження, про їх важливість у політиці розвитку бізнесу;
розвивати підтримку на рівні регіонів шляхом частко-
вого субсидування програм енергозбереження, але й
пропонувати іншу підтримку, наприклад, спеціальні
кредитні програми для підприємств, які активно праг-
нуть до підвищення енергоефективності своєї діяльності.

Маркетингові заходи з просування інноваційної
продукції на ринку енергозберігаючих технологій – це
дієвий спосіб зниження соціальної напруженості в
суспільстві.

Просування енергоефективного обладнання, ма-
теріалів, товарів і послуг серед населення, суб’єктів
малого та середнього бізнесу є важливим завданням
для керівників вітчизняних і зарубіжних компаній, що
виробляють та постачають енергоефективну продук-

цію та обладнання, з метою переконати українців, що
краще сьогодні інвестувати кошти в передові техно-
логії, щоб завтра заощадити на все зростаючих плате-
жах за енергоресурси.

Сьогодні наші співвітчизники не дуже розуміють,
як можна знизити витрати на енергоспоживання, хоча
багато хто вже і стурбовані величиною рахунків за
бензин, електрику, газ і тепло.

Перспективними технологіями пропаганди енер-
гозбереження та просування енергоефективної про-
дукції можуть стати мобільні інформаційно-консуль-
таційні пункти (road show track), спільні тематичні стен-
ди на виставках, а також демонстраційні аудиторії в
найбільших ВУЗах.

Прикладом оригінальних і недорогих тематичних
акцій серед школярів та молоді, може бути і конкурс
графіті на стінах міста, і традиційні форми пропаган-
ди – поширення поштовими скриньками мешканців
міст брошури, присвяченої енергозбереженню.

Необхідно більш ретельно вивчати думку українців
про дієві шляхи підвищення енергоефективності місько-
го господарства та житлово-комунальної сфери, про-
водити глибокі соціологічні дослідження та фокус-групи
з тим, щоб інформаційно-роз’яснювальна діяльність була
якомога більш дієвою та цілеспрямованою.

У нашої країни немає ніякого іншого шляху, окрім
як вбудовуватися в світовий тренд підвищення енер-
гоефективності та переходу на використання понов-
люваних джерел енергії. Саме тому необхідно ство-
рювати інформаційно-демонстраційні центри енерго-
ефективності та відновлюваних джерел енергії, де мо-
жуть бути сконцентровані всі передові досягнення у
цій сфері. Подібні центри покликані стати освітнім та
консультаційним майданчиком, об’єднувати проекту-
вальників, енергоаудиторів та експертів в галузі енер-
гозбереження, представляти демонстраційні зразки та
рекламно-інформаційні матеріали на постійно діючих
експозиціях, регулярно проводити освітні та навчальні
семінари, презентації і круглі столи для потенційних
споживачів енергоефективної продукції.

Для просування складної інноваційної продукції
на ринку енергозберігаючих технологій необхідно пра-
цювати не тільки в області маркетингових та GR ко-
мунікацій, а й у сфері „соціальної відповідальності”,
взаємодіючи з громадськими організаціями, місцевим
співтовариством, екологами, установами охорони здо-
ров’я, освіти і культури.

В області маркетингових комунікацій, варто при-
ділити увагу технології Energy Rater – інформаційно-
довідкової системи, здатної візуалізувати економічну
ефективність придбання енергоефективної продукції,
пропонувати споживачам комплексні рішення. На-
приклад, продавати споживачеві тільки вікна, не про-
понуючи одночасно заходи з утеплення стін, заміну
кліматичного і обігрівального устаткування, встанов-
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лення автоматизованої системи управління витратами
енергоресурсів і т. п., досить проблематично. Це озна-
чає, що маркетингові зусилля постачальників повинні
бути скоординовані.

 Спільний внесок учасників ринку у вітчизняну
інженерно-будівельну науку, освіту і навчальні програ-
ми, здатне забезпечити більш широке застосування
енергоефективних технологій. Необхідно зримо демон-
струвати кінцевим споживачам переваги інноваційних
технологій вже в кінцевих виробах, в будинках, в якості
життя, в реальній економіці сім’ї, підприємства, муні-
ципалітету або регіону, робити наочним і економічні, і
споживчі переваги комплексних енергозберігаючих
рішень.

Враховуючи специфічні відмінності енергоефек-
тивної продукції як об’єкта просування, необхідне про-
ведення загальнонаціональної інформаційно-роз’яс-
нювальної кампанії з пропаганди енергозбереження та
енергоефективності серед населення країни, заснова-
ної на державно-приватному партнерстві з використан-
ням технологій фандрайзингу.

Об’єднання зусиль учасників ринку можливо не
тільки під час роботи із засобами масової інформації,
випуску спільної інформаційно-довідкової друкованої
продукції, але і в рекламних і промо - кампаніях з
використанням сувенірної та поліграфічної продукції,
при виробництві відео-інструкцій і відео-уроків енерго-
збереження.

Виробники енергоефективної продукції повинні
йти до споживача, показуючи і роз’яснюючи перева-
ги своїх технологій, а не чекати, коли зростання вар-
тості енергоресурсів змусить тих шукати інформацію
про енергоефективні рішення.
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Косов О. І. Проблемні питання вибору та реа-
лізації маркетингової концепції стратегій про-
ектів енергозбереження на ринку енергоресурсів
в Україні

Досліджено проблемі вибору та реалізації мар-
кетингової стратегії проектів енергозбереження в
Україні , нагальності постійного моніторингу реалізації
маркетингової стратегії з обґрунтованим коригуван-
ням бізнес-плану, його фінансової частини з ураху-
ванням змін, що відбуваються в законодавчій, подат-
ковій, тарифній сфері під час упровадження інновацій-
них енергозберігаючих проектів та технологій.

Ключові слова: маркетингові стратегії, енерго-
ефективність, інноваційний проект.

Косов А. И. Проблемные вопросы выбора
реализации маркетинговой концепции стратегий
проектов энергосбережения на рынке энергоре-
сурсов в Украине

Исследованы проблемы выбора и реализации
маркетинговой стратегии проектов энергосбережения
в Украине, необходимости постоянного мониторинга
при реализации маркетинговой стратегии с обосно-
ванной корректировкой бизнес-плана, его финансо-
вой части с учетом изменений, происходящих в зако-
нодательной, налоговой, тарифной сфере при внедре-
нии инновационных энергосберегающих проектов и
технологий.

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, энер-
гоэффективность, инновационный проект.
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В Постановлении Кабинета Министров Украины
от 12 сентября в 2011 г. № 1130 „Об утверждении Го-
сударственной программы развития внутреннего про-
изводства” обращается внимание на то, что основную
роль  в   обеспечении   прогрессивного   экономичес-
кого развития имеет система стратегического управ-
ления и создание условий для перехода к стратеги-
ческому управлению.

Переход к  стратегическому  управлению необхо-
димо осуществлять с учетом мирового опыта [1, с. 15].

В последние  годы в  вопросах стратегического
управления исследователи  все чаще стали обраща-
ться к опыту Востока, где несомненный интерес вы-
зывают философия и принципы стратегического управ-
ления всемирно известной фирмы Toyota.

 Большинство применяемых  сегодня  управлен-
ческих  инструментов не обладают той глубиной и той
результативностью, что присуща подходу Toyota. Глав-
ная проблема в его освоении — в необходимости все-
общего понимания, разделения  этих принципов каж-
дым сотрудником [2, с. 10].

Анализ последних исследований  и публикации,
в которых начато решение проблемы и на которые
опирается автор.

Деятельность Toyota на  протяжении уже многих
лет характеризуется следующими показателями:

объем прибыли, а также рыночная капитализа-
ция компании превышают соответствующие совокуп-
ные показатели  всех  ближайших конкурентов (GM +
Ford + Chrysler);

темпы прироста прибыли превышают рост про-
даж в среднем вдвое (налицо систематический рост
рентабельности);

рост продаж Toyota  существенно  превышает
динамику ее основных конкурентов.

Природу этого успеха объясняет  процесс, раз-
работанный в Toyota, который включает пять этапов:

определение ценности для потребителя;
выстраивание  последовательного потока созда-

ния этой ценности;
обеспечение непрерывности этого потока;
обеспечение „вытягивания” от заказчика;
стремление к совершенству [3, с. 36].
Этот процесс отражает ценностный аспект иннова-

ционного цикла, в завершающей стадии которого, в
момент купли – продажи, добавочная ценность, придан-
ная какому либо товару самим ходом процесса, превра-
щается в добавочную стоимость. Добавочную  ценность
в ходе обмена получает покупатель. Добавочную стои-
мость получает  продавец [4, с. 110].и по цепочке выло-
женной потоком создания добавочной  ценности воз-
вращает её в исходный пункт инновационного цикла, на
стадию организационного проектирования.

Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы, которым посвящается данная статья.

В современной практике стратегического плани-
рования достаточно широко применяется метод пост-
роения цепочки добавочной стоимости.

Цепочка создания добавочной стоимости явля-
ется предметом организационного проектирования, и
рисунок 1 отражает ожидания проектировщиков от
капитализации добавочной ценности.

Однако, модель на рисунке 1 содержит методи-
ческую ошибку: вектор создания добавочной стои-
мости на самом деле является вектором создания до-
бавочной ценности.

Проектированию подлежат не только внутренние
компоненты бизнес процессов организации, но и взаи-
моотношения этих элементов с компонентами внешней
среды. Эти отношения также должны формировать до-
бавочную ценность и вот почему речь идет уже не про-
сто о цепи создания добавочной ценности, а о сети не-
видимых звеньев создания такой ценности [6, с. 7].

Проблема заключается в том, что любые неточ-
ности на этапе определения ценности для потребителя
и выстраивания  последовательного потока создания
добавочной  ценности приводят к существенному сни-
жению эффективности всей системы хозяйствования.

Формулирование целей статьи (постановка
задачи)

Целью статьи является фиксация основных про-
цедур построения цепочки добавочной стоимости, для
решения задач устойчивого развития организации,
региона и страны в целом.

Основной материал исследования с полным
обоснованием полученных, результатов.

Государственной программой развития внутренне-
го производства предусмотрено стимулирование увели-
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чения численности поголовья и производительности круп-
ного рогатого скота, свиней, овец, коз [1, с. 14]. То есть,
созданы предпосылки для того, чтобы рынок кормов был
расширяющимся и острота конкурентной борьбы, с рис-
ком перехода в борьбу на выживание, была снижена.

Общую тенденцию на рынке кормов можно оха-
рактеризовать, как уход от соломы, которая имеет низ-
кие показатели по содержанию кормовых единиц и
витаминов.

Производители кормов концентрируют внимание
на растениях, которые содержат много протеина и ка-
ротина. На первом месте здесь бобовые травы, уб-
ранные в период бутонизации, а из злаковых – в фазе
начала выколашивания. Очень ценную муку дают сме-
шанные сеяные травы и травы с естественных лугов,
особенно заливных. Компоненты смесей подбираются
близкими по скороспелости. Хорошую травяную муку
производят из тростника, ботвы, корнеклубнеплодов,
отходов овощеводства, из хвои и других зеленых ра-
стений (вика с овсом, люпин, люцерна, клевер, коз-
лятник, крапива), которые содержат много протеина,
витаминов и мало клетчатки.

Травяная мука – продукт искусственного обез-
воживания, один из эффективных способов консер-
вирования зеленых кормов, который обеспечивает мак-
симальную сохранность питательных веществ.

Травяная мука, добавленная свиньям в количе-
стве 10% к суточному рациону, способствует увели-
чению прироста суточной массы на 9%. Ее добавка
цыплятам в количестве 4% к суточному рациону уве-
личивает прирост массы на 50% по сравнению с при-
ростом массы цыплят, не получающих такой добав-
ки. Особенно сильно повышает биологическую ак-
тивность животных и птиц травяная мука, скормлен-
ная зимой. Она способствует более полному исполь-
зованию животными питательных веществ, заключен-
ных в грубых кормах и концентратах [7, с. 1].

Технология искусственного обезвоживания для

сена включает в себя следующие операции: выращи-
вание, покос, подсушивание, просушивание.

Товарное сено имеет влажность 12 – 14% и ры-
ночную стоимость при продаже навалом – 800 грн/т.

Добавочные усилия производителя на упаковку
сена в тюки или рулоны вознаграждаются увеличени-
ем цены до 1100 – 1400  грн/т.

В отличие от производителей сена, производители
травяной муки  направляют свои усилия на иной учас-
ток технологического цикла и перед высушиванием
выполняют две дополнительные операции: помол и
гранулирование. В результате, в 1 кг искусственно
обезвоженных трав содержится 0,7 – 0,9 корм. ед.
(в 2 раза больше, чем в хорошем сене), 120 – 150 г
переваримого протеина, 200 – 300 мг каротина (в 15 раз
больше, чем в сене) [7, с. 1].

Рынок достаточно адекватно капитализирует до-
бавочную ценность кормов: цена травяной муки в
г. Славянск Донецкой области – 3000 грн/т, в Харько-
ве – 4200 грн/т. То есть, цена травяной муки выше
цены сена в  2,73 – 3,00 раза.

Если принять, что удвоение цены напрямую свя-
зано с удвоением количества кормовых единиц, то на
долю каротина приходится 0,73 – 1,00 части.

Количество каротина в травяной муке во мно-
гом зависит от продолжительности подсушивания
свежескошенной травы: за каждые 2 – 3 часа сушки
теряется 5 – 10% каротина.

Попытки исключить процедуру подсушивания из
технологического процесса приводят к непомерным
тратам энергоресурсов на помоле.

Для компенсации этих затрат нужно изменить
состав сырья, из которого производится травяная
мука.

Речь идет о топинамбуре. Топинамбур или зем-
ляная груша (Helianthus tuberosus L. – подсолнух клуб-
неносный) – многолетнее растение, которое содержит
инулин и пектин.

 Рис.1. Цепочка создания добавочной стоимости [5, с. 1].



115
Економічний вісник Донбасу № 2 (28), 2012

С. А. Полковников

Таблица 1
Структура финансовых потоков малого предприятия
по производству травяной муки и витаминных добавок
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Рис. 2. Точка безубыточности  при производстве травяной муки – 100 кг/час

 

Наименование показателей Сумма 
грн. 

Доходы от реализации: 
Травяной муки 101640,0 
Витаминных добавок 34100,0 
Всего 135740,0 

Переменные затраты 
Затраты на регистрацию ЧП 34,0 
Зарплата   33600,0 
Сырьё, материалы 48400,0 
Электричество 4180,0 
Транспортные издержки 6480,0 
Итого: 92694,0 

Постоянные затраты 
Ед. налог 1200,0 
Единый соц. взнос 4722,0 
Услуги связи 2880,0 
Коммунальные услуги 3840,0 
Амортизация оборудования 9130,0 
Реклама 5140,0 
Итого: 26912,0 
Всего затрат: 119606,0 
Прибыль: 16134,0 
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Выход спирта из 1 т листостебельной массы топи-
намбура составляет 50,0 – 83,2 л, а из 1 т клубней – 70 –
132 л. Надземная масса дает в пересчете на 1 га 3 – 4 т
спирта, а клубни – 3 – 7 т. Таким образом, выход спирта
из топинамбура в 1,5 – 3,7 раз выше выхода спирта при
переработке сахарной свеклы, картофеля, зерна куку-
рузы, пшеницы, ячменя, сахарного тростника.

С поля свежескошенный топинамбур поступает
сперва на мельницу, затем на отжим в центрифугу. При
исходной влажности сырья – 75% и кондиционной влаж-
ности – 14%, из каждой тонны свежескошенного топи-
намбура, получается 140 кг травяной муки и 610 кг сока.

Сок  сливается в бродильные чаны, где превра-
щается в брагу для перегонки в этиловый спирт. Пос-
ле выпаривания спирта при температуре около 80оС,
остается около 500 кг жидкости насыщенной кароти-
ном, пектином, витаминами.

Исходя из условий рыночного равновесия, цена
витаминных добавок может колебаться в пределах 500
– 900 грн/т.

Следует обратить внимание на то, что цепочка
создания добавочной ценности по линии „топинамбур
– травяная мука, витаминная добавка” открывает воз-
можности для выхода на этот рынок субъектов мало-
го предпринимательства.

Производство оборудования для приготовления кор-
мов сориентировано на производительность 1000 кг/час.
Соответственно, стоимость комплекса составляет не
менее 1000000 грн, что делает его недоступным для
малого предпринимательства.

Цепочка создания добавочной ценности с развилкой,
делает рентабельным производство уже при производитель-
ности оборудования в 100 кг/час (см. таблицу 1). Бюджет
проекта в данном случае не превышает 100 тыс. грн.

Побочный продукт переработки топинамбура –
этиловый спирт оказывает на цену скрытое влияние,
обеспечивая экономию энергоресурсов при высуши-
вании и выпаривании, поэтому ни в структуре цены,
ни структуре издержек  не отражается.

Тем не менее, именно этот компонент обеспечи-
вает стабильную работу малого предприятия, на что
указывает  анализ точки безубыточности (Рис. 2).

Одна из особенностей  цепочки создания доба-
вочной ценности по линии „топинамбур – этиловый
спирт” состоит в том, что измерителем добавочной
ценности выступают показатели энергоэффективности
и экологии.

Тимирязев К. А. указывал на топинамбур как на
„одну из самых интенсивных полевых культур” и от-
мечал, что потребление солнечной энергии на обра-
зование органического вещества (в частях) состав-
ляет у него 1/180, тогда как у ржи, овса (зерно, соло-
ма, корнеплоды) – 1/80.

Один гектар топинамбура способен поглощать из
воздуха за год 6 т углекислого газа, а 1 га леса – 3 – 4 т.
Если 1 га леса может обеспечить дыхание кислородом
30 человек, то топинамбур в 1,5 – 2,0 раза больше. В
связи с этим, а также учитывая стойкость к кислотным
дождям, считают целесообразным включать топинамбур
в зеленые насаждения вокруг промышленных городов
с сильной загазованностью воздуха.

Во Франции, Мали, Германии, Бразилии, США,
Канаде, Южной Корее рассматривают и практикуют
использование спирта в качестве моторного топлива.
Для интеграции в клуб цивилизованных стран, где доля
альтернативных источников энергии в энергетическом
балансе приближается к 20% (в Украине около 1%),
достаточно спроектировать еще одну цепочку  созда-
ния добавочной ценности по линии „солнечная энер-
гия – выпаривание – этиловый спирт – моторное топ-
ливо” и целенаправленно тиражировать её.

В связи с тем, что Государственной программой
развития внутреннего производства предусмотрено сти-
мулирование использования возобновляемых источни-
ков энергии и альтернативных видов топлива [1, с. 11],
есть основания полагать, что взаимодействие сельско-
хозяйственного и энергетического секторов даст необ-
ходимый синергетический эффект.

Таблица 2
Матрица  потоков добавочных ценностей и стоимостей

№ 

п/п 

Наименование 

технологических 

операций 

Добавочная ценность $ Добавочная стоимость# 

Единица 

измерения 

Коли- 

чество  

Единица 

измерения 

Коли- 

чество  

1 Помол Корм.ед./т 0,4 Грн/т 1600 

2 Отжим Каротин 

мг/т 

200 Грн/т 800 

3 Выпаривание кВт.ч/т 500 Грн/т 210 
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Синергетический эффект, как известно, лучше
всего проявляется в сетевых организационных фор-
мах – в кластерах, где функционирует сеть потоков
добавочных ценностей и стоимостей.

Таким образом, чтобы получить своеобразный
экономический геном кластера, достаточно „собрать”
исследованные выше цепочки создания добавочных
ценностей в матрицу  потоков добавочных ценностей
и стоимостей (см. табл. 2).

Важно обращать внимание на направление пото-
ков, которые обозначены стрелочками.

Для обеспечения непрерывности этих потоков
принимается пакет согласованных управленческих
решений стратегического масштаба.

Выводы:
1. Актуальность совершенствования системы стра-

тегического управления связана с задачами обеспечении
прогрессивного экономического развития Украины.

2. Большой глубиной и результативностью отли-
чается процесс, разработанный в фирме Toyota.

3. Этот процесс отражает ценностный аспект ин-
новационного цикла, который  содержит два встреч-
ных потока: первый выстроен цепочкой  создания до-
бавочной ценности; второй – цепочкой капитализа-
ции этой ценности в виде добавочной стоимости.

4. Цепочка  создания добавочной ценности опи-
рается на технологический процесс производства
какого либо продукта или услуги.

5. Добавочная ценность является результатом
дополнительных усилий по изменению базового тех-
нологического процесса.

6. Целесообразность изменений определяется
готовностью потребителя платить за результаты допол-
нительных усилий.

7. Совокупность цепочек создания добавочных
ценностей в виде матрицы  потоков добавочных цен-
ностей и стоимостей, служит информационной осно-
вой для принятия согласованных управленческих ре-
шений стратегического масштаба.
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Постановка проблеми. Застосування диверси-
фікації в діяльності підприємств зумовлює необхідність
пошуку сучасних та ефективних напрямків її викори-
стання. Упровадження стратегії диверсифікації на ма-
шинобудівних підприємствах неможливе без застосу-
вання нових систем по оптимізації їх діяльності та ство-
рення відповідної бази економічного оцінювання ефек-
тивності диверсифікації, оскільки економічна оцінка
будь-якої системи є завершальним етапом розроблен-
ня її для впровадження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз літературних джерел за темою впровадження
нових напрямів диверсифікації дає змогу стверджу-
вати, що з часом змінювалися критерії оцінювання
ефективності господарської діяльності підприємств. Це
було пов’язано із зміною цілей підприємств. Так, ос-
новними цілями підприємств на сьогодні є: розширення
діяльності підприємства, економія ресурсів, знижен-
ня господарського ризику, внутрішній перерозподіл
капіталу. У запропонованих методиках зарубіжних і
вітчизняних економістів [1–14] немає єдиного мето-
дологічного підходу до впровадження диверсифікації
на підприємстві. При виборі різних варіантів диверси-
фікації застосовуються і різноманітні напрями, а впро-
вадження комплексних автоматизованих систем опти-
мізації продукції машинобудівних підприємств як
напрямку диверсифікації діяльності підприємства в
цілому потребує додаткових теоретичних обґрунтувань.

Постановка цілей. Дослідження теоретичних
основ та прикладних проблем диверсифікації діяль-
ності машинобудівного підприємства зумовлює поста-
новку таких цілей:

— обґрунтувати теоретичні засади впроваджен-
ня автоматизованих систем оптимізації продукції ма-
шинобудівних підприємств;

— запропонувати комплексну модель упрова-
дження автоматизованих систем оптимізації продукції
машинобудівних підприємств.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в
різних соціально-економічних системах особливий
інтерес становлять теоретичні та практичні питання
розв’язання задач подальшого розвитку світової еко-
номіки, в якій роль основного фактора виробництва
відіграють передові технології, інформація та знання.
В свою чергу вони дозволяють досягнути високих

результатів соціально-економічного розвитку під-
приємств. Перехід національної економіки на інновацій-
ний шлях розвитку визначає динаміку економічного
росту та рівень конкурентоздатності підприємств всере-
дині певної галузі.

Протягом останнього десятиліття українські маши-
нобудівні підприємства перебувають в стані застою
виробництва. Для того, щоб оптимізувати процес вироб-
ництва на машинобудівних підприємствах, необхідним є
проведення диверсифікації діяльності підприємств.

Вважаючи, що процес диверсифікації охоплює
різні аспекти виробничо-господарської діяльності
підприємства, та оцінюючи напрями впровадження
диверсифікації, в першу чергу треба сконцентрувати
увагу на особливостях диверсифікації машинобудів-
них підприємств, основними із яких є такі:

— економія від оптимізації виробництва (скоро-
чення різноманітних матеріальних ресурсів виробниц-
тва та тривалості часу виробництва) [4];

— одержання ряду додаткових ефектів залежно
від регіону базування підприємства  (інфраструктура
виробництва, геополітичні тенденції розвитку еконо-
міки регіону) [7];

— посилення взаємодій підрозділів підприємства
та галузей загалом [3];

— різноманітність розподілу суспільної праці у
сфері виробництва (спеціалізація, концентрація, ко-
операція і комбінування);

— зниження матеріаломісткості продукції [4];
— зменшення рівня невизначеності та ризику ма-

шинобудівної галузі;
— зростання стратегічних можливостей під-

приємств після диверсифікації [3].
Одним із напрямів диверсифікації машинобудів-

них підприємств, вважаємо, буде запровадження ком-
плексних автоматизованих систем оптимізації продукції.

Суть цієї системи заключатиметься в тому, що
вона забезпечуватиме автоматизований збір та обробку
всієї інформації підприємства і автономного, і в складі
об’єднання.

Вона дасть можливість підвищити ефективність
виробничо-господарської діяльності підприємств, охо-
пити всі фази виробничого циклу виготовлення про-
дукції. Основною метою впровадження цієї системи
слугуватиме економія сировини, електроенергії, зни-
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ження витрат живої праці, оптимізація процесів та
підвищення якості продукції. Упровадження автома-
тизованих систем диверсифікації повинно, в першу
чергу, вирішувати конкретну задачу для відповідного
підприємства (економія ресурсів, упровадження но-
вого устаткування, підвищення продуктивності праці).

Цґ система складатиметься із ряду підсистем, зок-
рема: інженерно-технічної (вміщатиме автоматизовану
систему технологічної підготовки виробництва, авто-
матизоване проектування та управління технологічним
процесом), фінансово-економічної (організація бух-
галтерського обліку та фінансового менеджменту),
виробничої (використання математичного апарату
теорії графів, який дозволить швидко визначити цикл
виготовлення відповідних партій деталей та їх точні
розміри, що значно зменшить відсоток браку про-
дукції), комерційної (формування документів, опера-
тивність та достовірність).

Для того, щоб ввести в дію цю систему на під-
приємстві необхідно буде спочатку провести певні  органі-
заційні напрямки робіт, які представлені на рис. 1.

Створення автоматизованих систем як одного із
варіантів диверсифікації виробництва пов’язано з пев-
ними фінансовими вкладеннями та вимагає відповід-
ного економічного обґрунтування.

На основі проаналізованих наукових праць та
власних суджень можна зробити висновок, що до-
цільність упровадження автоматизованих систем оп-
тимізації продукції як одного із напрямів диверсифі-
кації діяльності машинобудівного підприємства ви-
значається економічною ефективністю діяльності ди-
версифікованого підприємства та економічним ефек-
том від впровадження даної системи.

Економічна ефективність – результативність еко-
номічної діяльності,  що характеризується відношен-
ням отриманого економічного ефекту до витрат ре-
сурсів, які зумовили отримання цього результату. Еко-
номічний ефект – корисний результат економічної діяль-
ності, зиск від неї, який розраховують як різницю між
доходами від цієї діяльності та витратами на її здійснен-
ня [14, c. 129].

Отже, ефект від упровадження автоматизованих
систем диверсифікації визначатиметься перевищенням
вартісної оцінки результатів диверсифікації діяльності
підприємств над вартісною оцінкою витрат,  які з нею
пов’язані. Ефективність діяльності диверсифікованого
підприємства шляхом упровадження комплексних ав-
томатизованих систем оптимізації продукції визначати-
меться порівнянням ефекту від упровадження дивер-
сифікації з ресурсами, які забезпечили цей ефект. [6]

О. Р. Мазуренок

Рис. 1. Організаційні напрямки робіт по впровадженню автоматизованих систем диверсифікації
машинобудівних підприємств
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Ефективність різних напрямів диверсифікації ви-
значається не тільки співвідношенням прибутку та вит-
рат, але й тим, наскільки цей напрям відповідатиме
потребам стійкого, збалансованого розвитку підприєм-
ства в усіх сферах господарювання та функціонування;
рівнем використання ринкових можливостей; прийнят-
ністю рівня ризику, пов’язаного з упровадженням
відповідних систем; відповідністю реальним ресурс-
ним можливостям та результативністю [6].

Застосування автоматизованих систем об’єдну-
ватиме одразу два типи диверсифікації: диверсифіка-
цію,  пов’язану із застосуванням нових технологій ( у
цьому випадку йдеться про освоєння нових технологій
виробництва з метою продовження обслуговування
традиційного ринку), та диверсифікацію, пов’язану з
потребами споживачів та застосуванням технологій
(перехід в область, непов’язану з поточним бізнесом
підприємства, до нових технологій виробництва про-
дукції чи потреб ринку. Створюється шляхом об’єднан-
ня підприємств багатьох галузей, які не пов’язані між
собою технологічним ланцюгом та діють самостійно.
Ефективність диверсифікації оцінюють як середньо-
зважену, тобто з врахуванням питомої ваги кожного
підприємства в об’єднанні, у сумарному значенні кри-
теріальних показників).

Для оцінки ефективності впровадження автома-
тизованих систем оптимізації продукції на машинобу-
дівних підприємствах доцільно буде використати по-
казник економічності стратегії (Еs), оскільки новий
напрям діяльності і є головним елементом реалізації
відповідної стратегії [6].

Це відносний показник, що дозволяє порівняти
результати від упровадження стратегії з витратами на
її проектування та реалізацію. Розраховується як відно-
шення отриманих ресурсів в результаті реалізації стра-
тегії диверсифікації до величини затрат на проектування
та реалізацію стратегії диверсифікації [6].

Es=OP/ZR,                                                   (1)
де OP – отримані ресурси в результаті реалізації

стратегії диверсифікації;
ZR – затрати на проектування та реалізацію стра-

тегії диверсифікації.
Якщо Е=1, то затрати на проектування та реалі-

зацію стратегії диверсифікації повністю покриваються
отриманими ресурсами в результаті реалізації стратегії
диверсифікації – і таку диверсифікацію можна вважа-
ти беззбитковою;

Якщо Е >1, то отримані ресурси в результаті реалі-
зації стратегії диверсифікації значно перевищують затрати
на проектування та реалізацію стратегії диверсифікації – і
таку диверсифікацію можна вважати високоефективною;

Якщо Е<1, то затрати на проектування та реалі-
зацію стратегії диверсифікації не покриваються отри-

маними ресурсами в результаті реалізації стратегії ди-
версифікації – і таку диверсифікацію можна вважати
неефективною.

Важливою ознакою ефективності будь-якого ви-
робництва є досягнення мети виробничої або іншої
діяльності підприємства за умови найменших витрат
суспільної праці або часу [14, c. 186].

Якщо спостерігається економія ресурсів на реа-
лізацію певного варіанта диверсифікації, то такий варі-
ант доцільно вважати ефективним. Перевитрати ре-
сурсів свідчать про неефективність диверсифікації
діяльності підприємства [2].

Отже, чим менші сукупні витрати на впровадження
комплексних автоматизованих систем оптимізації про-
дукції машинобудівних підприємств, тим  більша ефек-
тивність даних систем в діяльності підприємства.

Загальну оцінку ефективності автоматизованих
систем діяльності машинобудівного підприємства ми
пропонуємо здійснювати за допомогою методу по-
рівняння бажаних показників, встановлених на ос-
нові дослідження результатів діяльності машинобудів-
них підприємств та фактично отриманих внаслідок
проведення диверсифікації на конкретному під-
приємстві.

Впровадження цих систем характеризуватиметься:
— простотою виконання;
— можливістю відбору найбільш значимих для

підприємства показників та їх аналізу у взаємозв’яз-
ку та взаємодії;

— оцінювання диверсифікації підприємства в ди-
наміці.

Основним ефектом від упровадження цієї систе-
ми в машинобудівній промисловості є більш повне
використання резервів виробництва, який визначається,
як різниця між потенціальними  і фактично досягнути-
ми показниками виробництва. Ефект при цьому буде
формуватися за рахунок оптимізації об’єму матеріаль-
них запасів, завантаження виробничих потужностей
підприємства та часу виконання конкретних замовлень.

Величина ефекту від запровадження автоматизо-
ваних систем виробництва на стадії впровадження
повинна виступати як порівняльна величина. Лише
коли показники ефективності вкладень на автомати-
зовані системи будуть кращі від аналогічних характе-
ристик виробничих напрямків капіталовкладень, то
можна вважати доцільним їх упровадження.

Проте слід зазначити, що  дані системи можуть
використовуватися у виробництві нової продукції, а
також і після реконструкції підприємств та їх об’єднан-
ня чи злиття.

При визначені економічної ефективності цих сис-
тем у порівнянні з визначенням економічної ефектив-
ності використання будь-якого обладнання чи устат-
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Рис. 2. Зв’язки функціонування автоматизованих систем

О. Р. Мазуренок
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кування є ряд специфічних параметрів, які зумовлю-
ють і складність визначення, зокрема:

— широка взаємозамінність цих систем та вели-
ка варіантність комплектування;

— великий вплив вибору першочергових задач
на наступний розвиток системи та відповідно на варі-
ацію результатів виробничо-господарської діяльності
підприємства;

— комплексний взаємозв’язок усіх сторін ро-
боти автоматизованих систем.

При створенні автоматизованих систем необхід-
не придбання відповідних технічних засобів. Еконо-
мія від функціонування визначатиметься різницею між
забезпечуваною нею економією і витратами на її екс-
плуатацію. Відношення цієї економії до витрат на ство-
рення буде економічною ефективністю системи.

Особливістю цієї системи є те, що в ході аналізу
використовуватимуться не тільки фінансові показни-
ки або величини,  виміряні в грошовому виразі, але і
натуральні показники,  що характеризують діяльність
господарюючого суб’єкта з різних аспектів.

Для того, щоб упровадити автоматизовані сис-
теми необхідно зрозуміти причино-наслідкові зв’язки
їх функціонування, що відображено на рис. 2.

Упровадження автоматизованих систем на маши-
нобудівних підприємствах правильніше проводити у
зворотному порядку, відштовхуючись від причин, тоб-
то починаючи з напряму і слідуючи до витрат, що зоб-
ражено на рис. 3.

Диверсифікувати означає створити автоматизо-
вану систему, що забезпечить максимальну продук-
тивність при необхідному мінімумі витрат у синерге-
тичній взаємодії усіх ресурсів підприємства.

Призначенням цих систем на машинобудівних
підприємствах буде запобігати зайвим витратам, а суть
у тому, щоб витрати були результативні (приносили
дохід) і ефективні (приносили прибуток).

Про ефективність автоматизованої системи можна
судити,  розглянувши позитивні сторони впровадження
систем, запропонованих в табл. 1.

Основним показником ефективності усіх систем
буде приріст прибутку досліджуваного підприємства,
а результатом повинно стати:

— зниження витрат на виробництво продукції;
— збільшення об’ємів виробництва та зменшен-

ня відсотку браку;
— скорочення величини умовно-постійних витрат;
— скорочення втрат робочого часу та простоїв

обладнання.
Якщо всі показники відповідають напрямку по-

зитивних змін, то в такому разі впровадження автома-
тизованих систем на підприємстві можна вважати
ефективним.

Послідовність упровадження комплексних авто-
матизованих систем оптимізації продукції машинобу-
дівних підприємств заключатиметься в наступному:

1) визначення сукупності показників економіч-
ного зростання, які підлягають оцінюванню;

2) встановлення планових та нормативних показ-
ників;

3) виявлення зовнішніх та внутрішніх чинників,
які впливають на структуру фактичних показників та
вчасне їх коригування;

4) встановлення допустимих меж відхилення
фактичних показників;

5) проведення порівняння поточних розрахунків
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Таблиця 1
Позитивні сторони від упровадження комплексних автоматизованих систем оптимізації продукції

машинобудівних підприємств

Напрям Характеристика 
Підвищення 
ефективності 
виробництва продукції 

Зниження витрат, скорочення браку, зменшення тривалості 
виробничого циклу 
Уникнення (значне зниження) помилок 
Інтеграція, підвищення потенціалу  

Зниження ризику 
операційної діяльності 

Використання автоматизованого контролю 
Введення процедур перевірки там, де їх до цього не було, в 
якості контрольних заходів 
Відмова від ручних звірок документації 
Доступність інформації в режимі реального часу, зокрема 
систему раннього оповіщення та запобігання помилок 

Синергія Підвищення якості продукції 
Зменшення виплати штрафів та пені 
Підвищення задоволеності клієнтів, показників їх залучення 
Підвищення прозорості процедур перевірки 
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показників економічного зростання із значеннями за
попередні періоди та із прогнозованими значеннями
цих показників, визначаючи тенденції та закономірності;

6) здійснення документування розрахунків показ-
ників економічного зростання та оформлення обґрун-
тованих висновків до них;

7) підведення підсумків та розроблення заходів
щодо забезпечення необхідних пропорцій показників.

Комплексна автоматизована система оптимізації
продукції формуватиме:

— алгоритм розрахунку показників, їх планові
та нормативні значення;

— перелік джерел інформації для розрахунку по-
казників;

— висновки на основі аналізу фактичних зна-
чень розрахованих показників і причин їх відхилень
від планових і нормативних значень;

— прогноз оптимальних випусків продукції, вра-
ховуючи відповідні параметри змін.

Вивчаючи ефективність диверсифікації діяльності
машинобудівного підприємства, необхідно враховувати
ефекти, які об’єктивно виникають від реалізації відпо-
відного напряму диверсифікації, а саме: економічний,
науково-технічний, ресурсний, соціальний та екологіч-
ний. Кожне машинобудівне підприємство встановлює
важливість конкретного виду ефекту залежно від
цілей, які воно ставить перед собою. Ефективність
диверсифікації діяльності машинобудівного підприєм-
ства, пов’язана із впровадженням комплексних авто-
матизованих систем, розглядається як сукупність но-
сіїв виробництва (джерела, елементи, ресурси), які є
в наявності підприємства, можуть бути мобілізовані
та здатні забезпечити отримання максимально мож-
ливих ефектів диверсифікації.

Також слід пам’ятати, що диверсифікація – це
складний багатовекторний та динамічний процес, і
оцінка ефективності впровадження комплексних ав-
томатизованих систем оптимізації можлива лише за
умови, якщо показники ефективності діяльності ди-
версифікованого підприємства розглядатимуться в
динаміці.

Висновок. Для збереження своєї конкуренто-
спроможності виробники машинобудівної продукції
повинні швидко реагувати на зміни вимог ринку,
підвищувати гнучкість і прозорість виробництва, оп-
тимізувати процеси планування, знижувати відсоток
бракованої продукції, складські витрати, час простою.
З іншого боку, підвищення якості готової продукції,
дотримання вимог нормативних документів, зростан-
ня ефективності виробництва мають забезпечуватися
за оптимальними витратами.

Вирішення цих завдань покладатиметься на ком-
плексні автоматизовані системи, які дозволять здій-

снювати ефективну інтеграцію виробничих процесів
для забезпечення оптимального використання всіх
виробничих ресурсів. Автоматизовані системи опти-
мізації продукції дадуть можливість виконувати ком-
плексне моделювання виробничих процесів, точно
визначати їх виконання і отримувати дані з одного рівня
автоматики на інший в реальному масштабі часу. Це
сприятиме більш ефективному управлінню виробниц-
твом і підвищить його гнучкість.

Застосування цих систем забезпечить отримання
цілого ряду переваг: 

по-перше, моделюванню будуть піддані навіть
складні управлінські процеси і структури виробництва,
які згодом можуть бути об’єднані найбільш ефектив-
ним способом. 

по-друге, процеси  залишаться повністю прозо-
рими і зрозумілими, а найголовніше, – незалежними
від функціонування реальних систем управління. 

по-третє, системи керування виконуватимуться в
будь-якій точці підприємства: всі процеси будуть стан-
дартизовані і найбільш вдалі методи управління можуть
використовуватися в масштабах всього підприємства.
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Постановка проблеми та  її  зв’язки з науко-
вими чи практичними завданнями. Збільшення
ефективності від капітальних вкладень, використання
нової техніки та технологій на залізничному транспорті
є необхідною умовою для економічного росту та соці-
ально-економічного розвитку галузі [1].

Покращення кількісних та якісних показників
роботи галузі напряму залежить від технічного стану
залізничної колії. Постійне збільшення та удосконалення
технічного оснащення мережі призводить до покра-
щення експлуатаційних і економічних показників та
до зростання ефективності та конкурентоспроможності
перевізного процесу.

Для швидкого та якісного відновлення колійної
інфраструктури, покращення технічного стану колії,
зменшення її бальності та скорочення експлуатацій-
них витрат при виконанні колійних робіт, потрібно пе-
реходити на маловитратні технології утримання і ре-
монту колії з дуже високим рівнем механізації та авто-
матизації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій та
виділення невирішених частин загальної пробле-
ми. Робота залізничного транспорту за умов зміни ос-
новних напрямів експлуатації колійної інфраструкту-
ри потребує підвищеної уваги до якості виконання ко-
лійних робіт.

Аналізуючи дослідження спрямовані на визначен-
ня проблем ефективного розвитку залізничної сфери
[2 – 5], варто зазначити, що надійний та безпечний
розвиток залізничного транспорту тісно пов’язаний із
роботою колійного господарства. Якщо залізнична
мережа буде не повністю підготовлена до пропуску
потягів з високими швидкостями та великою вагою,
то під час перевізного процесу  відбувається поява
ранніх дефектів, що, в свою чергу, призводить до
функціональних обмежень наприкінці роботи колії та
до інтенсивного кінцевого її зносу.

Таким чином, метою статті є визначення заходів
направлених на забезпечення готовності залізничних
колій до нової організації перевізного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження.
При запровадженні будь-якої технології організації ви-
конання колійних робіт потрібно враховувати не лише
всі нормативні показники, наведені в [6], а й термін
служби залізничної магістралі, її стан; інтенсивність

вантажного та пасажирського руху, перспективи його
зростання; наявність транзитних пасажиро- та ванта-
жопотоків, можливості їх появи, зростання та пере-
розподілу; наявність фінансування та шляхи їх над-
ходження в майбутньому.

Головним виробничим процесом у роботі колій-
ного господарства є технічне обслуговування заліз-
ничної мережі. Технічний стан конструкції колії яв-
ляється якісним показником продукції колійного гос-
подарства та визначається як рівень відповідності її
стану вимогам безпеки та плавності руху потягів із
встановленою швидкістю.

До основних критеріїв вибору тієї чи іншої тех-
нології виконання робіт з ремонту та модернізації колії,
насамперед, відносять показники зниження витрат на
тягу потягів, збільшення термінів ремонту та обслуго-
вування верхньої будови колії, економію витрат на
здійснення колійних робіт [7].

Вибір тієї чи іншої методики організації колійних
робіт потребує ретельного обґрунтування та врахуван-
ня потреб і вимог всіх служб залізниці. Так, напри-
клад, перехід залізничного транспорту на запрова-
дження швидкісного руху та перевезення вантажів з
понаднормовою вагою (будуть використовуватися ва-
гони з підвищеним осьовим навантаженням) дозво-
лить залізницям збільшити доходи від перевезень, але
для колійного господарства введення цих заходів при-
зведе до збільшення витрат на утримання колії [8].
Тому при запровадженні будь-яких нових технологій
на залізницях потрібно враховувати інтереси всіх сек-
торів галузі. Необхідно ретельно аналізувати запрова-
дження будь-яких нововведень, адже через обмежен-
ня фінансування залізничного транспорту та, іноді, не-
господарський підхід до його експлуатації галузі на-
носиться непоправна шкода, на усунення якої витра-
чаються значні ресурси.

Укладання на залізничній мережі різних типів
рейок, шпал, баласту та наявність різного ухилу та
кривизни колії, проходження по ній потягів із неодна-
ковими швидкостями та вагою і локомотивами та ва-
гонами різноманітних типів призводить до неоднорід-
ності виникнення дефектів та зношення колії по всій
ділянці. Це, за умов зростання навантаження на окре-
мі ділянки залізничної мережі потребує нових підходів
до ведення колійного господарства. Саме тому, за
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такого стану функціонування залізничних магістралей,
потрібно прагнути зменшувати кількість обслугову-
вання колії та створювати конструктивні елементи та
технічні засоби із більшими міжремонтними терміна-
ми для забезпечення високого рівня надійності колії,
тому що продовження строків роботи будь-якого окре-
мого елементу її верхньої будови та рівень забезпе-
чення колійного господарства відповідною технікою,
сприяє значній економії коштів і на поточне утриман-
ня, і на ремонт [9].

Аналізуючи зміни роботи колійного господарства,
які дозволяють забезпечити адаптацію його складників до
сучасних умов експлуатації для досягнення максималь-
ної надійності функціонування при мінімальних витратах,
розглянемо способи та технології його ведення при різно-
му навантаженні на верхню будову колії (табл. 1).

На сьогодні на вітчизняних залізницях функціону-
ють Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажо-
багажу та пошти залізничним транспортом України,
затверджені наказом Мінтрансзв’язку від 27.12.2006
№ 1196, за якими  пасажирські потяги класифікувалися,
як: пасажирські, підвищеного комфорту, спеціальні та
приміські [10]. Але класифікація 2006 року не розкри-
ває всі особливості руху пасажирських потягів, особ-
ливо при запровадженні швидкісного руху на вітчиз-
няних залізницях. Тому, для запровадження більш
повної класифікації пасажирських потягів відповідно
до якості забезпечення перевізного процесу та згідно з
Указом Президента України „Про Національний план
дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економ-
ічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспіль-
ство, конкурентоспроможна економіка, ефективна дер-
жава” та із проведенням заходів у рамках підготовки
до футбольного чемпіонату Європи–2012 Міністерство
інфраструктури України розробило необхідний наказ
№ 586 „Про затвердження змін до правил перевезення
пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізнич-
ним транспортом України” [11].

Отже, класифікація пасажирських потягів, наве-
дена у табл. 1, направлена на покращення якості пере-
візного процесу та на приведення вітчизняного заліз-
ничного пасажирського комплексу у відповідність до
світових стандартів, тому що надійна робота колій-
ного господарства залежить від взаємодії всіх служб
„Укрзалізниці”. Це призводить до необхідності сис-
темного підходу до організації роботи всіх служб з
тим, щоб забезпечити конкурентоспроможність заліз-
ничного транспорту та збільшити ефективність його
діяльності, якість та безпеку залізничної мережі.

Висновки. Розподіл виконання колійних робіт,
наведений у табл. 1 сприятиме більш раціональному
розподілу коштів по мережі залізниць, допоможе
зберегти пропускну здатність вітчизняної транспорт-

ної системи та підтримає залізничний транспорт в
період недофінансування.
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Н. Є. Каличева

У статті розглянуто основні шляхи спрямовані
на визначення ефективності колійних робіт на вітчиз-
няній залізничній мережі за рахунок нових методів та
технологій виконання ремонту, поточного утримання
та  модернізації колії при зміні структури вантажного
та пасажирського руху територією нашої держави.

Ключові слова: залізнична мережа, колійне гос-
подарство, ефективність, перевізний процес.

Каличева Н. Е. Направления определения
эффективности организации работ при модерни-
зации путевого хозяйства

В статье рассмотрены основные пути направле-
ны на определение эффективности путевых работ на
отечественной железнодорожной сети за счет новых
методов и технологий выполнения ремонта, текущего
содержание и модернизации путей при изменении

структуры грузового и пассажирского движения по
территории нашего государства.

Ключевые слова: железнодорожная сеть, путе-
вое хозяйство, эффективность, перевозочный процесс.

Kalicheva N. Ye. Direction determine the
effectiveness of the organization of work in the
modernization of track facilities

In the article the basic ways are intended to
determine the effectiveness of the travel works on the
national railway network through new methods and
technologies of repair, current maintenance and
modernization of ways when you change the structure
of cargo and passenger traffic on the territory of our
state.
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Постановка проблеми. За останні кілька років
у різних сферах господарської діяльності підприємств
відбулися радикальні зміни. Причому це характерно
не тільки для організацій в усьому світі, але, зокрема,
і для українських підприємств. Якщо раніше, засто-
совуючи успішну стратегію, вітчизняний виробник міг
відчувати себе на ринку досить спокійно протягом
тривалого проміжку часу, то в сучасних умовах для
утримання конкурентних позицій доводиться здійсню-
вати велику кількість змін і, в основному, стратегіч-
ного характеру. Ці зміни пов’язані, насамперед, з гло-
балізацією економіки, що створює одночасно незлічен-
ну кількість потенційних можливостей і загроз для дію-
чих підприємств.

Можливості, які відкриваються перед підприєм-
ствами, зумовлені вступом України до Світової органі-
зації торгівлі, міжнародною економічною інтеграцією,
приходом більш організованих, структурованих та
ефективних національних і зарубіжних бізнес-систем,
розвитком технологій. Небезпеки ж, своєю чергою,
пов’язані з жорсткою конкуренцією, масштабним про-
никненням зарубіжних товарів на українські ринки, а
також з мінливими потребами покупців.

Це приводить вже сьогодні до такої ситуації, коли
багато підприємств „переживають” тенденцію знижен-
ня прибутку і поступаються першими місцями більш
керованим, організованим та структурованим компа-
ніям, які працюють за іншими принципами, з іншою
швидкістю і якістю прийняття рішень. Для того, щоб
скористатися можливістю і уникнути небезпек, під-
приємствам доцільно акцентувати увагу на нових
принципах менеджменту, ґрунтуючись на підходах
стратегічного управління, що й зумовлює актуальність
теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми стратегічного управління є об’єктом досліджень
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких
А. Воронкова, І. Ігнатьєва, А. Томпсон, А. Стрікленд,
І. Ансофф, Н. Гончарова, А. Федонін, Л. Федулова
[1, 2, 4, 13 – 15]. В основному дослідники розгляда-
ють стратегічне управління як образ організаційних дій
і керуючих підходів, використовуваних для досягнен-
ня організаційних завдань і цілей організації.

Для економіки України, як і для інших постра-
дянських держав, становище ускладнюється тим, що

стратегічний підхід в управлінні підприємством для неї
є новим, незвичним явищем, яке було відсутнім в умо-
вах централізованої економіки. Тому зарубіжний досвід
та інструментарій стратегічного управління потребує
суттєвої адаптації до умов зовнішнього середовища, в
якому функціонують українські підприємства.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження
сутності стратегічного підходу до управління підприєм-
ствами, вивчення його специфіки та обґрунтування до-
цільності його реалізації на вітчизняних підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Аналіз різних
підходів до вивчення сутності стратегічного управлін-
ня свідчить про неоднозначність точок зору з цього
питання. Так, деякі вчені стверджують, що стратегіч-
не управління розглядається як процес розробки і ре-
алізації стратегії організації, діяльність якої здійснюється
в зовнішньому середовищі [4, c. 10]. На думку інших
учених, стратегічне управління – це комплекс розумо-
вих, вольових і формалізованих дій, що забезпечує
визначення цілей організації і механізмів їх досягнен-
ня [2, c. 76]. З точки зору загального менеджменту
стратегічне управління можна розглядати як сукупність
специфічних процесів прийняття управлінських рішень
з приводу формування місії та визначення цілей під-
приємства, вибору стратегій його діяльності та вико-
ристання ресурсів у ринковому середовищі, які за-
безпечують реалізацію цих стратегій [13, c. 96].

На основі узагальнення теоретичних підходів до
визначення сутності „стратегічного управління” наве-
демо уточнення цієї категорії. Так, під стратегічним
управлінням слід розуміти таке управління, яке спи-
рається на людський потенціал як основу організації,
орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів,
гнучко реагує і проводить своєчасні зміни в органі-
зації, що відповідають виклику з боку оточення і до-
зволяють домагатися конкурентних переваг, що в су-
купності дає можливість організації виживати в дов-
гостроковій перспективі, досягаючи при цьому своїх
цілей.

Аналіз теорії і практики менеджменту [3, с. 12 –
13; 9, с. 179 – 181] дозволяє виділити ряд принципів,
які обумовлюють необхідність нового, більш сучас-
ного погляду на управління компаніями і лежать в ос-
нові стратегічного управління. До таких принципів
можна зарахувати:

УДК [338.24:334](477)
Г. А. Дорофєєва,

кандидат економічних наук,
А. С. Павлій,
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1) принцип перспективності: орієнтація на довго-
строкову перспективу. Наслідки прийнятих стратегіч-
них рішень відіграють визначальну роль у розвитку
організації протягом тривалого періоду. При цьому
стратегічні помилки дуже складно виправити опера-
тивними методами;

2) принцип комплексності: всебічний аналіз та
облік інформації, що дозволяє своєчасно реагувати
на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища;

3) принцип урахування змін: зміни постійні, вони
тягнуть за собою потребу в управлінні та стратегічно-
му баченні розвитку компанії;

4) принцип циклічності та цілісності: всі компанії
розвиваються у відповідності з теорією життєвого цик-
лу, на кожному етапі якого виявляються певні труд-
нощі або тимчасові проблеми, які вимагають відповід-
них управлінських рішень стратегічного характеру, що
забезпечують безперервність змін, зберігаючи єдність
і цілісність;

5) принцип синергічності: облік взаємодії еле-
ментів системи (виробництва, обігу, управління, пе-
рерозподілу інвестиційних потоків), спільний ефект від
якої дозволяє досягти кращого результату в цілому по
структурі за рахунок координації розподілу спільних
дій в усіх взаємопов’язаних процесах;

6) принцип урахування людського фактора: го-
ловною цінністю компанії має бути людина і її здат-
ності генерувати результат та ідеї.

Важке економічне та фінансове становище знач-
ної частини промислових підприємств в Україні, не-
обхідність структурних змін у народному господарстві
і завоювання конкурентних позицій на внутрішньому і
зовнішньому ринках роблять необхідною розробку стра-
тегічного плану розвитку, заснованого на багатоварі-
антних прогнозах макроекономічної ситуації та облік
слабких і сильних сторін діяльності підприємства.

Доцільність застосування стратегічного управлін-
ня на промислових підприємствах України зумовлена
низкою факторів [2, c. 79 – 80]:

1) для ринкової економіки характерна значна част-
ка невизначеності майбутнього, пов’язана зі значними
ризиками. Стратегічне управління дозволяє вищим
менеджерам прогнозувати проблеми, розрахувати
можливі ризики і за рахунок якісного прогнозу ситу-
ації на ринку отримувати стійкі високі доходи;

2) оскільки стратегічне управління ґрунтується на
різних елементах планування, то для його ефективності
розробляється стратегічний план розвитку підприємства,
який дозволяє оцінювати альтернативні рішення, що
виникають, з точки зору єдиної мети. Така оцінка не-
обхідна, оскільки деякі альтернативні рішення можуть
відвести підприємство убік від наміченої мети;

3) стратегічне управління дозволяє відповісти на
фундаментальні питання:

— який вид діяльності підприємства забезпечить
максимально можливу ефективність усіх факторів
виробництва;

— який контингент споживачів;
— якого роду товари підприємство може вироб-

ляти краще, ніж конкуренти;
— яка конкурентоспроможність підприємства;
4) стратегічне управління сприяє ефективному

фінансовому контролю, поставляючи необхідні дані для
прийняття правильних адміністративних рішень;

5) стратегічне управління особливо необхідне під
час вибору варіантів капіталовкладень, коли розроб-
лені довгострокові цілі розвитку підприємства повинні
стати останньою частиною  прийняття рішення.

Реалізація стратегічного управління передбачає
певну алгоритмічність [14]. Особливу увагу приділе-
но аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища,
формуванню бюджетів, портфельному аналізу, що пе-
редбачає всебічне комплексне дослідження із за-
стосуванням широкого діапазону інструментів стра-
тегічного управління. Використання стратегічного
інструментарію в управлінні компанією вимагає знач-
них фінансових витрат і специфічних навичок експертів,
застосування підходу стратегічного управління мож-
ливо тільки в рамках інтегрованих бізнес структур,
що й підтверджується практикою великих вітчизня-
них підприємств [5, 12, 16].

Враховуючи динамічність зовнішнього середови-
ща, жорсткі умови конкуренції, а також необхідність
державної підтримки, до 2012 р. в Україні планується
реалізувати проект національна стратегія „Підприєм-
ство 2020” [7]. Розробка зазначеного проекту покли-
кана відобразити стратегічне бачення України в
2020-му році. З метою створення національної моделі
співпраці бізнесу і суспільства, компанії намагатиму-
ться брати до уваги соціальні та екологічні питання у
своїх бізнес-стратегіях. Також уряд пропонує узагаль-
нити досвід стратегічного управління найбільш успіш-
них компаній України. Це зможе допомогти вивести
країну на конкурентоспроможний рівень. Сьогодні
бізнес розвивається більш успішно, він більш інте-
грований, ніж держава України. Своїми знаннями, до-
свідом і активним співробітництвом з суспільством
компанії зможуть сприяти високому рівню розвитку
країни.

Досить багато українських компаній вже увійш-
ли до робочої групи проекту. Чільна роль віддається
компаніям „Метінвест” і ДТЕК, оскільки вони є парт-
нерами стратегічного проекту „Підприємство-2020”.

Розглянемо більш детально специфіку реалізації
стратегії управління в кожній з вищезгаданих україн-
ських компаній.

Стратегічне бачення компанії „Метінвест” транс-
формується в три ключові стратегічні цілі й ряд завдань [6]:

Г. А. Дорофєєва, А. С. Павлій
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1) забезпеченням стійкої конкурентної переваги
у виробництві стали:

— вихід на один рівень ефективності з провідни-
ми світовими виробниками сталі. Компанія здійснює
цільові інвестиції в сучасні металургійні технології і
послідовні операційні поліпшення, які є наріжним ка-
менем нашої стратегії, поряд з оновленням наявної бази
активів і підвищенням якості власних сировинних
ресурсів для виплавки сталі;

— зміцнення самозабезпечення сировинними ре-
сурсами. Метінвест прагне збільшувати і диверсифіку-
вати власну сировинну базу високоякісного коксівного
вугілля і реалізовувати ефективні стратегії постачання
іншими ключовими сировинними матеріалами, працю-
ючи над підвищенням ефективності логістики від поста-
вок сировинних матеріалів до відвантаження готової про-
дукції, зокрема залізничну і морську логістику;

— розширення потужності виробництва сталі для
максимізації доданої вартості залізорудної сировини.
Метінвест прагне до подальшого зростання в металургій-
ному секторі за допомогою посилення конкурентної
позиції по залізорудній сировині, за рахунок органічно-
го зростання, будівництва нових потужностей або вико-
ристання можливостей з придбання діючих підприємств;

— створення і підтримка культури безперервних
поліпшень. Компанія прагне до досягнення світового
рівня ефективності на всіх рівнях організації. Це зав-
дання передбачає фундаментальний розвиток культу-
ри організації в напрямку впровадження культури без-
перервних поліпшень, заснованої на філософії береж-
ливого виробництва;

2) зміцнення позиції на стратегічних ринках:
— збільшення обсягів продажів готової стале-

вої продукції, нарощування виробництва готового
прокату для досягнення більшої диверсифікації про-
дажу і гнучкості виробництва, впровадження цілісної
продуктової стратегії для реалізації ринкового потен-
ціалу продукції;

— збільшення обсягів продажу готової метало-
продукції на внутрішньому та регіональному ринках.
Стратегічна позиція Метінвесту унікальна для реалі-
зації можливостей, пропонованих зростанням внутріш-
нього і регіонального ринку сталі. Компанія продов-
жує зміцнювати свої позиції на цих ринках, залуча-
ючи в цю діяльність створення нових сегментів для
сталевої продукції з високою доданою вартістю і по-
дальше розширення своєї мережі дистрибуції;

— завоювання позицій пріоритетного постачаль-
ника сталі для головних клієнтів з метою підтримки
довгострокових відносин. Ця мета передбачає не тільки
розвиток виробництва, продажу і ціноутворення, а й
інвестування значних коштів у навчання та розвиток
персоналу, бізнес-процесів і підходів до створення
стратегічної цінності для клієнтів.

 3) досягнення рівня кращих практик у веденні
бізнесу:

— упровадження передових практик управління
компанією і досягнення результатів. Досягнення страте-
гічних цілей компанії та її стратегія, заснована на забез-
печенні довгострокової стійкості бізнесу, вимагає струк-
турних організаційних перетворень. Метінвест продов-
жує впровадження найкращих практик управління, за-
снованих на єдиному баченні, цінностях, культурі та ефек-
тивному впровадженні змін в рамках всієї компанії.

Розглянемо особливості стратегічного бачення
української енергетичної компанії ДТЕК, яка в березні
2010 р. почала розробку довгострокової стратегії ДТЕК
„20 +” у кілька етапів [5]:

1) залучення до аналізу та досліджень більше
100 співробітників;

2) формування довгострокового бачення розвит-
ку ДТЕК;

3) розробка з 2011 р. деталізованої стратегії ком-
панії до 2030 р. Консультаційну підтримку надає ком-
панія McKinsey.

ДТЕК розглядає проекти будівництва нових енер-
гоблоків, розвитку вуглевидобутку та модернізації існу-
ючих ТЕС, залучення інвестицій у видобуток власних
вуглеводнів і максимальне використання відновлю-
ваних джерел енергії. Загальний обсяг капіталовкла-
день, який планує здійснити ДТЕК у перспективі до
2030 р., оцінюється до 20 млрд доларів [5].

Компанія визначила шість стратегічних векторів
свого розвитку на найближчі 20 років:

1) енергетика – розвиток теплової генерації з влас-
ним паливозабезпеченням та участь в проектах з по-
новлюваних джерел енергії і гідрогенерації;

2) суспільство – модернізація економіки, розви-
ток регіонів, захист екології;

3) люди – інвестування в розвиток персоналу;
4) ефективність – виробництва, інвестицій і управ-

ління;
5) Україна „плюс” – вихід на ринки Центральної

та Східної Європи, країн СНД шляхом трейдингу та
придбання компаній;

6) клієнти – збут електроенергії та допоміжних
послуг усім категоріям споживачів, розвиток роздріб-
ного бренду ДТЕК.

Слід зазначити, що ефективність реалізації стра-
тегічного управління на вітчизняних підприємствах
безпосередньо залежить від дотримання правил побу-
дови та формування стратегії.

Висновки. Таким чином, в умовах загострення
конкуренції та посилення нестабільності економіки стра-
тегічне управління на вітчизняних підприємствах повин-
но ґрунтуватися на: 1) модернізації нявного виробничого
потенціалу підприємства на основі використання наяв-
них можливостей внутрішнього і зовнішнього середо-
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вища; 2) упровадженні інноваційних досягнень у вироб-
ничо-технологічну базу підприємства; 3) використанні
внутрішнього потенціалу підприємства; 4) використанні
галузевих можливостей; 5) сприянні модернізації вироб-
ничого потенціалу підприємства галузевими ресурсами;
6) розробці та реалізації програм підтримки впровадження
інноваційних досягнень в господарському комплексі;
7) використанні національних можливостей господар-
ським комплексом; 8) розробці та реалізації державних
програм підтримки розвитку підприємства; 9) розробці
та реалізації програм освоєння світових інноваційних
досягнень на базі підприємства.
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У статті обґрунтовано доцільність використання
стратегічного підходу в управлінні підприємством.
Виділені принципи реалізації стратегічного управлін-
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приятием.  Выделены принципы реализации стратеги-
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Актуальність проблеми та її зв’язок з важли-
вими науково-практичними завданнями. В умовах
вступу України в СОТ та зростання росту конкуренції і
з вітчизняними, і з закордонними товаровиробниками
постає проблема в забезпеченні ефективної системи
управління підприємством сільськогосподарського
машинобудування. Для посилення конкурентних по-
зицій потрібно вибрати ефективну систему управління,
яка буде відповідати умовам сьогодення та забезпечу-
вати конкурентоздатність підприємства галузі сільсько-
господарського машинобудування.

Аналіз останніх наукових досліджень. Проб-
леми розробки та впровадження систем управління
на підприємстві займалися такі вчені, як Д. Обер-Кріє,
А. Файоль, Д. Коттер, Ф.Тейлор та ін. Аналіз ції про-
блеми можна простежити і в роботах українських на-
уковців. Зокрема, В. А. Верба і О. М. Гребешкова [2]
провели аналітичну оцінку практики впровадження та
застосування найпоширеніших у світі управлінських
технологій в українському бізнес-середовищі, а також
оцінку значущості цілей діяльності українських
підприємств. У результаті проведеного оцінювання
було виявлено, що  серед українських підприємств
найпопулярнішою управлінською технологією залиша-
ється бюджетування, а в системі цілей переважають
цілі фінансового характеру.

У роботі О. А. Сметанюк та О. П. Сочівець [9]
досліджено науково-теоретичні засади формування та
визначення ефективності управління підприємством в
умовах тенденції наростання глобальних процесів,
а отже, і зростання конкуренції. Згідно з проведеним
дослідженням доцільно розглядати ефективність
управління як багатогранну категорію, тобто ефек-
тивність управління слід розглядати як комплексну
характеристику управління, яка сприяє досягненню
цілей діяльності підприємства. Ефективність управлін-
ня підприємством пропонується визначати як складну,
соціально-економічну категорію, яка відображає ступінь
реалізації поставлених цілей підприємства за умови
оптимального використання наявних засобів і можли-
востей і керуючою підсистемою, і керованою.

Крім вищезазначених науковців, системи управ-
ління досліджували й інші українські вчені. Наприк-
лад, В. Б. Дзюба [6] розглядав теоретичні аспекти сис-

теми бюджетування та застосування досліджуваної
управлінської технології на ринково орієнтованих
підприємствах. З. Є. Шершньова [11], у своєму під-
ручнику, наводить деталізований аналіз стратегічного
планування та особливості впровадження цієї системи
управління на підприємстві. Робота У. О. Гуцаленко і
Г. В. Причепи [4] присвячено аналізу внутрішнього
аудиту як невід’ємної складової ефективної системи
управління. О. Б. Гребець[3] наголошував на необхід-
ності використання системи контролінгу як дієвого
механізму відповідності поставлених цілей операційній
діяльності. Г. С. П’ятак [8] розглянув основні складові
логістичної системи та узагальнив різноманітні тлума-
чення цього поняття.

Мета роботи. Проаналізувати та систематизува-
ти знання про ефективні системи управління підприєм-
ством сільськогосподарського машинобудування на
прикладі ТОВ ВП „Агро-Союз”.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Сільськогосподарське машинобудування є однією з
провідних галузей машинобудування підприємства,
оскільки ця галузь складає 0,4% усієї виробленої про-
дукції по Україні. На сьогодні в Україні освоєно вироб-
ництво багатьох видів сільськогосподарських машин:
тракторів, сівалок, комбайнів, тракторних плугів,
обладнання для ферм. Особливістю даних підприємств
є робота під замовлення та орієнтованість на райони
виробництва сільськогосподарської продукції

На сьогодні сільськогосподарське машинобуду-
вання має значний потенціал для розвитку. Протягом
2003 – 2010 рр. спостерігається значне коливання
виробництва і по всій галузі машинобудування, і по
виробництву сівалок зокрема. Ці коливання, особливо
у 2009 році, пов’язані з впливом фінансово-економіч-
ної кризи індекс виробництва для усієї галузі стано-
вив 55,1%, тоді як індекс виробництва сівалок –
25,25%. Однак вже у 2010 році відбувається понов-
лення обсягів виробництва, оскільки індекси вироб-
ництва становили для галузі машинобудування –
136,1% та для виробництва сівалок – 152% до поперед-
нього року (рис.1).

У той же час динаміка обсягів виробництва куль-
тиваторів та сівалок за аналогічний період, представ-
лена на рис. 2, свідчить про те, що кількість виробле-
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Рис. 1. Динаміка промислової продукції машинобудування
(відсотків до попереднього року) [5]

Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва окремих видів продукції
сільськогосподарського машинобудування у 2003 – 2010 рр. [5]
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ної продукції досягла свого піку у 2008 році (10,4 та
9,9 тис. шт. відповідно). У 2009 році спостерігається
падіння виробництва продукції (до показників 2,5 та
4,6 тис. шт), а у 2010 році – незначне підвищення кіль-
кості виробленої продукції (до 3,8 та 6,4 тис. шт.), що
свідчить про застосування ефективних механізмів
виходу з кризи.

Стосовно самого ринку сівалок можна сказати
що основними виробниками цього виду сільськогос-
подарської техніки є ТОВ ВП „Агро-Союз” (у матері-
альному вимірі) та ВАТ „Червона зірка” (у кількісно-
му). Показники виготовлення, реалізації та наявності
на складах сівалок за 2009 рік наведені в таблиці 1.

Як видно зі статистичних даних, попит на сіль-
ськогосподарську техніку з боку аграріїв скоротився
через зниження фінансових можливостей і дефіциту
позикових коштів. Оновлювати парк техніки змогли
собі дозволити тільки великі агрохолдинги. Однак
попит з боку великих господарств не зміг виправити
результати в галузі машинобудування, оскільки багато
компаній закуповували іноземну техніку (наприклад
JohnDeere та ін.). Результатами цієї ситуації був вплив
світової фінансової кризи, а також недосконала система
управління.

Отже, виходом з цієї ситуації може бути аналіз
переваг та недоліків діючої на підприємстві системи
управління та, якщо це потрібно, запровадження нових
управлінських технологій. Пропонуємо розглянути один
з таких аналізів на прикладі ТОВ ВП „Агро-Союз”.

Виробниче підприємство „Агро-Союз” являє
собою високотехнологічне виробництво сільсько-
господарської техніки і швидкомонтованих ангарів
та освоєння новітніх сільськогосподарських техно-
логій. Виробничі потужності, технологічні можли-
вості та професіоналізм співробітників підприємства
дозволяють якісно і на високому інженерно-техніч-
ному рівні проводити не тільки серійне виробництво
техніки, але й оперативно виконувати індивідуальні
замовлення. До того ж, це підприємство працює не
лише на ринку України, а й і в країнах СНД та Захід-
ної Європи. На сьогодні ТОВ ВП „Агро-Союз”
збільшило обсяги свого виробництва до 700 по-
сівних комплексів за рік і, разом з тим, розширило
асортимент товарів, який має у своєму списку
більше 30 найменувань серійної продукції. Відкрило
свої представництва у Росії та Казахстані, а також
налагодило зв’язки більше ніж з 150 партнерами в
усьому світі.

Що стосується систем управління, то на ВП
„Агро-Союз” діють такі управлінські технології як
стратегічне планування, бюджетування, внутрішній
аудит та контролінг. Розглянемо кожну з систем уп-
равління (схема 1).

Стратегічне планування за своєю суттю є адап-
тивним процесом, за допомогою якого здійснюються
регулярна розробка та корекція системи формалізо-
ваних планів, перегляд змісту заходів щодо їх вико-
нання на основі безперервного контролю та оцінювання
змін, що відбуваються зовні та всередині підприємства.

Однією з переваг його використанняна під-
приємстві ВП „Агро-Союз” є зв’язок поточних рішень
з майбутніми результатами, прогнозування їхніх
наслідків, орієнтація на пошук альтернативних варі-
антів досягнення цілей та визначення можливостей і
загроз, сильних та слабких сторін діяльності підприєм-
ства, врахування їх при встановленні цілей і форму-
люванні стратегій для забезпечення впливу на ці ас-
пекти вже сьогодні, а також розподіл відповідальності
між поточною та майбутньою діяльністю. Недоліками
цієї системи управління є відсутність альтернативних
планів,недостатнє використання науково-методичного
арсеналу планування та слаборозвинена система кон-
тролю та коригування стратегічних планів. Крім того
недосконалою є і система стимулювання працівників,
які беруть участь у розробці та виконанні стратегічних
заходів та недостатній рівень організаційного, соціаль-
но-психічного та фінансового забезпечення стратегі-
чного планування.

Бюджетування розглядається як процес розроб-
лення оптимальних напрямів використання доходів і
формування витрат підприємства в ході здійснення
його фінансово-господарської діяльності, розрахова-
ний на перший період часу. Воно охоплює розроблен-
ня бюджетів, організацію його здійснення і контроль
за його виконанням. Основними особливостями цієї
системи для підприємства є можливість координувати
роботу підприємства в цілому, а аналіз бюджетів до-
зволяє вчасно вносити коригувальні зміни. Крім того,
ця система дає можливість удосконалити процес роз-
поділу ресурсів; є дієвим інструментом порівняння
досягнутих і бажаних результатів. Основними прога-
линами цієї системи є невідповідність бюджетів реаль-
ному стану підприємства у зв’язку з відсутністю дієво-
го механізму передбачення усіх можливих ризиків,
різне сприйняття бюджетів у різних людей, до того ж
бюджети потребують від співробітників високої про-
дуктивності праці і можуть вносити протиріччя між
досяжністю цілей та їхнім стимулюючим ефектом;
ще одним вагомим недоліком є завищення потреб у
ресурсах.

Під терміном „внутрішній аудит” науковці роз-
глядають незалежну діяльність, яка проводиться на ок-
ремому підприємстві з метою встановлення фактично-
го стану справ суб’єкта господарювання і пошуку ефек-
тивних рішень наявних проблем. Використання цієї
системи сприяло покращенню якості зовнішніх ауди-
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торських перевірок, разом з тим внутрішній аудит кра-
ще забезпечує потребу підприємства у попередньому,
поточному і наступному контролі. У процесі викорис-
тання цієї системи управління було виявлено, що не в
достатній мірі виконується принцип незалежності ауди-
тора. Окрім цього внутрішні аудитори можуть зробити
помилки і своєчасно не помітити та не виправити наяв-
ну проблему, а також одноразові аудиторські послуги
зі сторони коштують дешевше,  ніж постійний контроль
з боку внутрішніх аудиторських служб.

Контролінг визначають як систему визначення
цілей, прогнозування й планування механізмів та інстру-
ментів досягнення цих цілей, а також перевірки того,
наскільки успішно виконані поставлені цілі; система
спостереження та вивчення економічного механізму
конкретного підприємства і розробки шляхів для до-
сягнення мети, яку воно ставить перед собою; це сис-
тема, зорієнтована на майбутній розвиток підприємства.
Основними факторами, що сприяли впровадженню
контролінгу на ВП „Агро-Союз”, були реальність оцінки
рівня фінансової стабільності та потенціалу компанії, а
саме передбачення перспективи розвитку компанії та
мобільне прийняти стратегічно слушного рішення, забез-
печення зацікавленостіу реалізації стратегічної мети та
завдань компанії не лише у керівництва, а й у співробіт-
ників; крім того, контролінг передбачає здійснення
бухгалтерського, управлінського, податкового обліку
та оперативного планування, а також регулярне порів-
нювання планових показників з фактичними, оператив-
ний вплив на ситуацію та своєчасну реакцію у разі наяв-
ності значних відхилень.

Коли мова заходить про систему логістики, під
нею розуміють організаційно-господарський механізм
управління матеріальними та інформаційними потока-
ми. Вона охоплює матеріальні засоби, що забезпе-
чують рух товарів логістичним ланцюгом (склади,
вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні
засоби), виробничі запаси та засоби управління усіма
ланками ланцюга. Підприємство впровадило цю сис-

тему через те, що вона забезпечила спостереження за
рухом товару до кінцевого споживача, також з вико-
ристанням даної системи було впроваджено автома-
тизовані складські системи, що забезпечують розмі-
щення, зберігання, переробку та відвантаження партій
товарів шляхом використання штрих-кодових скану-
ючих пристроїв; створила єдині логістичні центри „за-
гального користування” та забезпечила споживачів ма-
теріальними та інформаційними ресурсами. Основни-
ми перешкодами при впровадженні цієї системи були
відсутність у керівників чіткого уявлення про те, яке
місце займає логістика в структурі компанії та від-
сутність деталізованої системи обліку витрат на логіс-
тику, а також низький рівень виробничо-технічної бази
складського господарства і слабкий рівень механізації
і автоматизації складських робіт.

На нашу думку, комплексне використання цих
систем на ВП „Агро-Союз” є доцільним і виправда-
ним, але усі вони не відображають потреби підприєм-
ства у розробці нової сільськогосподарської техніки
та апробації її на ринку з мінімальними витратами. Зва-
жаючи на це, автори пропонують упровадити такі сис-
теми управління як імітаційне моделювання управлін-
ня підприємством і  управління бізнес-процесами.

Імітаційне моделювання більшістю науковців ви-
значається як метод управління, що дозволяє будувати
моделі, що описують процеси, так, як вони проходили
б насправді, таку модель можна „програти” в часі і
для одного випробування, і заданої їх множини. Існує
й інше трактування цієї системи, імітаційне моделю-
вання розглядають як метод дослідження, при якому
система, що вивчається, замінюється моделлю з достат-
ньою точністю, що описує реальну систему, і з нею
проводяться експерименти з метою отримання інфор-
мації про цю систему.

Для ВП „Агро-Союз” в основу імітаційної моделі,
на нашу думку, потрібно покласти: розширення асорти-
менту продукції шляхом впровадження високотехно-
логічної техніки, використання нових технологій та

Таблиця 1
Динаміка показників виготовлення, реалізації і запасів сівалок за 2009 р.

Сівалки, 2009 рік, Україна Виготовлено Реалізовано Наявність на 
складах 

од. млн.грн. од. млн.грн. од. млн.грн. 
ВАТ "Червона зірка", м. 
Кіровоград 

260 10,44 470 15,66 1623 53,04 

ТОВ ВП "Агро-Союз", м. 
Дніпропетровськ 

13 14,46 8 9,5 75 83,11 

ВАТ "ТОДАК", м. Київ 24 1,77 28 2,17 10 0,71 
МСНВП "Клен", м. Луганськ 31 3,48 26 2,75 27 3,29 
ВАТ "Охтирсільмаш" 12 0,79 2 0,13 23 1,51 
ВСЬОГО 340 30,94 534 30,21 1758 141,66 
 



140
Економічний вісник Донбасу № 2 (28), 2012

П. І. Коренюк, І. В. Голубенко

оцінка сумарного соціально-еколого-економічного
ефекту, впровадження сервісного обслуговування.

Основними мотивами використання цієї системи
є краще зрозуміння реальної системи, до того ж, у ході
моделювання можливе „стиснення” часу (роки прак-
тичної експлуатації реальної системи можна промоде-
лювати протягом декількох секунд або хвилин). Крім
того, вона не вимагає переривання поточної діяльності
реальної системи і носить більш загальний характер, і
його можна використовувати як засіб навчання персо-
налу роботі з реальною системою. Моделювання за-
безпечує більш реалістичне відтворення системи, тому
його можна використовувати для аналізу перехідних
процесів. На сьогодні розроблено безліч стандарти-
зованих моделей, що охоплюють широкий спектр
об’єктів реального світу.

Оскільки імітаційне моделювання є порівняно
новою системою управління на українських підприєм-
ствах його використання може визвати ряд проблем,
основними з них є такі: немає ніякої гарантії, що мо-
дель дозволить отримати відповіді на цікаві для нас
питання. Крім того, немає ніякого способу довести,
що робота моделі повністю відповідає роботі реальної
системи, а моделювання складних систем може вия-
витися досить дорогим задумом і зайняти чимало часу.
Разом з тим, для „прогону” складних моделей потрібно
досить багато часу. Як і раніше, характерне недостатнє
використання стандартизованих підходів (хоча певний
прогрес у подоланні цього недоліку вже намічається)
в результаті моделі однієї і тієї ж реальної системи,
побудовані різними аналітиками, можуть мати мало
спільного між собою.

Другою, досить новою моделлю управління
підприємством є управління моделями бізнес-процесів.
Бізнес-процес становить собою завдання, що викону-
ються людьми і системами, які спрямовані на досяг-
нення заздалегідь запланованого результату. Бізнес

процеси мають наступні важливі риси: мають вну-
трішніх та зовнішніх користувачів; діють усередині
підрозділів компанії і між ними, а також між різними
організаціями; засновані як спосіб виконання робіт,
властивому тій або іншій організації.

Оскільки ВП „Агро-Союз” здебільшого працює за
індивідуальними замовленнями використання моделі
управління бізнес-процесами забезпечить безперешкод-
не виконання процесу, що, в свою чергу, дозволить
підприємству збільшити додану вартість і максимізу-
вати корисність і цінність продуктів і послуг для влас-
них клієнтів. Ефективне управління провідними проце-
сами підприємства є ключем до успіху, до них нале-
жать: закупівля (забезпечення матеріалами та обладнан-
ням для виробництва продуктів або формування по-
слуг), дослідження та розробка нових продуктів і по-
слуг для клієнтів, виробництво (створення продуктів
або послуг), поставки (отримання замовлень від клієнтів
і забезпечення виконання цих замовлень), дистрибуція
(забезпечення безперешкодного поширення продуктів
або послуг клієнтам) та підтримка клієнтів (забезпечення
підтримки клієнтів після набуття ними продуктів або
послуг підприємства).

Щоб гарантувати безперервний, успішний роз-
виток та вдосконалення процесів, необхідно, щоб цілі
були зрозумілі і досяжні, у бізнес-процес повинні бути
залучені і керівництво, і підлеглі, а також участь пер-
соналу в бізнес-процесі, що допоможе втілити в жит-
тя запропоновані зміни.

Побудова моделі бізнес-процесу дозволить під-
приємству вирішити безліч прихованих проблем тра-
диційної функціональної моделі організації. Побудова
такої моделі потребує взаємодії всіх зацікавлених осіб
для гарантії того, що всі доступні знання будуть вико-
ристані у моделі. Модель бізнес-процесу може склада-
тися з певних дій, кроків, функцій, ресурсів і про-
дуктів. До основних переваг використання підприєм-
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ством цієї системи можна віднести відображення чіткої
картини того, що відбувається в організації, з усіма
наявними проблемами і вузькими місцями, які могли
залишитися непоміченими в типовій організації, яка
зовні нормально виконує свої функції; оптимізацію
використання ресурсів, зменшення часу тимчасових
затримок і долі фінансових витрат та зростання ефек-
тивності організації та загальної якості. Крім того,
більшою мірою задовольняються вимоги та побажан-
ня клієнтів і власних співробітників. Незважаючи на
всі переваги при використання цієї системи підприєм-
ство може зіштовхнутися з проблемами, пов’язани-
ми з відсутністю розуміння суті процесу і процесного
підходу і, як наслідок, некоректна постановка завдан-
ня опису процесів з використанням потокових діаграм,
а також невміння ефективно використовувати самі
моделі при описі бізнес-процесів.

Висновки та перспективи подальших науко-
вих розробок в даному напрямі. Відповідно до ана-
лізу діяльності підприємств основними цілями діяль-
ності ВП „Агро-Союз” є: отримання прибутку; підтримка
стабільного фінансового стану; оптимізація бізнес-
процесів компанії; впровадження сучасних методів
управління; визначення підприємства провідним ви-
робником інноваційної сільськогосподарської техніки
в Україні та СНД; пошук та розробка нових аспектів
технічних рішень корпоративних продуктів; викорис-
тання в нових розробках корпоративних продуктів
вітчизняних та світових досягнень у галузі матеріа-
лознавства, технології виробництва та проектування;
розробка, випробування і доведення до стадії вироб-
ництва нової техніки та обладнання; 100% завантажен-
ня потужностей підприємства; розміщення виробни-
цтва на підприємствах-партнерах; дотримання норма-
тивних запасів; робота на замовлення; робота з поста-
чальниками на умовах товарного кредиту; модерніза-
ція наявної техніки та обладнання; організація регіо-
нальних сервісних представництв; також підприємство
ставить собі за мету безперервно розвивати свою
галузь і стати лідером в ній.

Проаналізувавши діяльність ТОВ ВП „Агро-Союз”,
можна сказати, що це підприємство, яке використовує
найбільш прогресивні системи управління. Для досяг-
нення основних цілей цього підприємства пропоную-
ться впровадити такі управлінські технології, як іміта-
ційне моделювання та управління бізнес-процесами.
Імітаційне моделювання можна використовувати при
впровадженні нових видів сівалок. Система управлін-
ня бізнес-процесами можлива при взаємодії з клієнта-
ми, а саме – агробізнес „Під ключ”.

Застосування запропонованих і діючих методів
дозволить ВП „Агро-Союз” побудувати моделі дії тех-
ніки на підприємствах клієнтів, а також розрахувати

ефект та ефективність використання техніки; удоско-
налити наявну техніку з мінімальними фінансовими ви-
тратами та витратами часу і знайти шляхи зниження
собівартості; чітко спланувати систему виготовлення
техніки та використання ресурсів. Крім того, ці моделі
допоможуть знизити ризики та витрати пов’язані з
випуском нової продукції, прогнозувати ефектив-
ність тієї чи іншої технології. Основними показника-
ми успішності цих методів буде підвищення прибутку
підприємства, зниження собівартості продукції, роз-
ширення асортименту, скорочення технологічного ци-
клу виготовлення продукції, скорочення витрат.

Перелік цих моделей не є повним і вичерпним,
тому у науковців та менеджерів є велике поле для діяль-
ності та розробки нових підходів ефективного управ-
ління підприємством.
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У статті проаналізовано та досліджено ефективні
системи управління підприємствами сільськогоспо-
дарського машинобудування на прикладі ТОВ ВП
„Агро-Союз”. На основі проведеного аналізу та особ-
ливостей ВП „Агро-Союз” запропоновано нові систе-
ми управління.
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будування, система управління, інноваційне моделю-
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бенностей ПП „Агро-Союз” предложены новые сис-
темы управления.
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кандидат економічних наук,
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Постановка проблеми. Україна має в своєму
розпорядженні значні запаси природніх енергетичних
ресурсів. Сировинний потенціал апріорі є вагомою
запорукою потужного розвитку паливно-енергетично-
го комплексу країни, що, своєю чергою, створює під-
ґрунтя не лише для розвитку економіки, але й є ефек-
тивним інструментом ведення незалежної зовнішньої
політики.

Утім, наявність істотних запасів природних енер-
гетичних ресурсів у порівнянні з наявним потенціа-
лом промислового виробництва дає підстави ствер-
джувати про відсутність радужних перспектив у плані
забезпечення вітчизняного народного господарства
власними енергетичними ресурсами. Україна дедалі
більше стає залежною від зовнішніх ринків нафти, газу,
вугілля.

Проілюструємо. На сьогодні за даними Держком-
геології України розвідано в країні запаси вугілля скла-
дають понад 46,7 млрд. т, природного газу – понад
7 трлн куб. м, потенційні ресурси нафти – 900 млн
тонн. Однак сумарна доля власних енергоресурсів,
які конче потрібні національній економіці, складає мен-
ше п’ятдесяти відсотків від потреби.

Більше того, за оцінками фахівців при збереженні
наявних технологій видобування нафти й природного
газу та за умови їхнього споживання на рівні вісімде-
сятих років минулого століття розвідані запаси будуть
вичерпані вже менше ніж через 40 – 50 років.

Водночас статистичні дані по прогнозованим
запасам паливно-енергетичним ресурсам дають надію
сподіватися, що Україна має істотний енергетичний
потенціал у виді нерозвіданих ресурсів, а також за
умови інновацій у видобувну галузь й у сферу енерго-
збереження має перспективи не просто збільшити
обсяги видобутку вугілля, нафти й газу, але збільшити
ефективність енергоспоживання приміримо до одиниці
виробленого суспільного продукту.

Вирішення завдання енергоефективності галузей
економіки може бути здійснене, як на нас, кількома
шляхами. З одного боку, держава має перейти у ре-
жим жорсткої економії при витрачанні невідновлюваль-
них енергоресурсів. Другий шлях – використання
альтернативних енергоносіїв і джерел відновлюваль-
ної енергії. Третій – розробка й упровадження пер-

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНУ МОДЕЛЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ВУГЛЕ- І ГАЗОВИДОБУВНИХ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
спективних інноваційних технологій переробки тради-
ційної сировини в альтернативні енергоносії.

Перший варіант розв’язання енергетичного ко-
лапсу, безумовно, є вкрай необхідним для втілення у
життя. Проте на цьому етапі розвитку він є не повною
мірою прийнятним до реалізації в Україні через уста-
лену енергоємність економіки країни. Збереження наяв-
них темпів розвитку промислового виробництва за
одночасної технічної відсталості профільних, бюджето-
утворювальних галузей промисловості  неможливе без
постійного зростання обсягів видобутку й споживання
енергоресурсів.

До того ж ситуацію ускладнюють необґрунтовані,
невиробничі втрати ресурсів під час безпосередньо
видобутку,  переробки,  транспортування й реалізації
сировини паливно-енергетичного призначення. Отже
підтримання належного рівня виробництва суспільно-
го продукту на сучасному етапі розвитку економіки
України здебільшого досягається не за рахунок інтен-
сифікації споживання паливно-енергетичних ресурсів,
а у екстенсивний спосіб – за рахунок збільшення об-
сягів споживаної сировини.

Інший шлях можливий, але він не є оперативно
впроваджуваним, але постає перспективним планом.
Його реалізація є доволі тривалою у часі й потребує
значних бюджетних капіталовкладень у розвиток не-
традиційних джерел енергії.

Третій варіант (як і другий) хоча й здійсненний,
однак немобільний. Безспірно, застосування ноу-хау в
енергетичній галузі спроможне забезпечити економію
ресурсів. Але цей шлях вирішення проблеми вимагає
серйозного переоснащення промислових потужностей,
що в умовах глобальної фінансової кризи на макро-
економічному рівні навряд чи можна досягнути.

Таким чином, за висловом класика, „маємо те,
що маємо…” – український арсенал варіантів коригу-
вання енергоспоживання (на загальнодержавному
рівні) не може позбутися тягаря екстенсифікації, тоб-
то коли розвиток продуктивних сил відбувається, зде-
більшого, за рахунок збільшення у геометричній про-
гресії непродуктивних витрат енергетичних ресурсів.
Наслідування такої пострадянської „традиції”, образ-
но кажучи, „затягує на шиї держави енергоірраціо-
нальний зашморг”.

О. Ю. Кудріна
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Аналіз досліджень та публікацій. Питання рес-
труктуризації вугільної промисловості розглядали
О. І. Амоша, В. І. Логвиненко, А. Г. Аганбегян,
Р. О. Білоусов, Є. Є. Гавриленков, І. В. Петенко,
О. І. Чилікін, Г. Б. Якуш, Ю. П. Ященко та ін.

Метою статті є розроблення економіко-матема-
тичних моделей розвитку вугледобувних й газодобув-
них підприємств.

Виклад основного матеріалу. Характерною особ-
ливістю вугільної галузі багатьох країн світу є її до-
таційність. Пояснення такого стану справ (коли держава
вкладає значні кошти у вугільне виробництво незалежно
від економічного зиску від таких капіталовкладень) дуже
просте – розвинута вугільна галузь розглядається як га-
рант забезпеченості власною енергетикою та економіч-
ною безпекою країни [1]. Не є винятком із наведеного
загального правила й вугледобувна промисловість Ук-
раїни – „фінансові вливання” у цю сферу промисловості
нерідко є значно більшими, ніж економічні результати
такого інвестування.

Аналіз тенденцій розвитку вугільної промисло-
вості України свідчить про сталу кризу цієї галузі.
Зменшення кількості шахт (з 276 у 1991 р. до 144 у
2008 р.), які працюють, зменшення виробничих по-
тужностей (скорочення обсягів видобутку вугілля із
193 млн т до 90  млн т на рік, а також обсягів постав-
ки вугільної продукції на внутрішній ринок держав-
ними вугільними підприємствами із 57  млн т у 1997 р.
до 28  млн т у 2007  р.), хронічний дефіцит інвестицій
у галузь, що унеможливлює введення в експлуатацію
нових виробничих потужностей (так, упродовж 2001 –
2007 рр. загальна потреба в інвестиціях становила
близько 37,5 млрд гривень, тоді як фактичний обсяг
фінансування із державного бюджету склав лише
24,3 млрд гривень або 65 % необхідного обсягу
[4,5]), – посилює енергетичну залежність України від
зовнішніх чинників та загрожує енергетичній безпеці
держави.

Негативно також впливають на стан вугільної
промисловості такі чинники як недосконалість законо-
давства, низький рівень ефективності управління
галуззю на всіх рівнях, недосконала структура шахт-
ного фонду, зношеність основних фондів вугледобув-
них підприємств, складні умови проведення гірничих
виробок, низький рівень механізації гірничих робіт,
значний ступінь зносу стаціонарного обладнання і не-
достатня кількість працівників (насамперед основних
гірничих професій) тощо.

Основними критеріями при визначенні заходів по
диверсифікації вуглевидобувних підприємств є:

економія фінансових ресурсів при створенні
нових робочих місць в порівнянні з продовженням
тільки вуглевидобування на цьому підприємстві;

життєздатність підприємств в умовах ринкової
економіки;

можливість повернення інвестиційних ресурсів;
пайова участь у фінансуванні проектів дивер-

сифікації з боку місцевих і республіканських бюджетів;
забезпечення соціального захисту жителів шах-

тарських міст і селищ.
Проблема підвищення ефективності інвестицій-

ної діяльності є проблемою будь-якого підприємства,
що функціонує в умовах ринкової економіки. Одним
із способів вирішення цієї проблеми є вибір оптималь-
ної структури вироблення продукції, відмова від не-
прибуткових видів діяльності і вибір найбільш при-
йнятніших.

Побудуємо теоретичну математичну модель,
за допомогою якої можна обирати оптимальний, з
позицієї отримуваного прибутку, варіант виробництва
продукції.

При цьому, виходимо з припущення, що модель
розробляється щодо підприємства вугільної або газо-
вої промисловості (які, наприклад, займаються ви-
добутком вугілля, газу; виробництвом природного,
синтетичного газоподібного і рідкого палива тощо).
За такого підходу розроблена нами економіко-мате-
матична модель організації виробництва має високу
міру універсальності. Реалізацію економіко-математич-
ної моделі доцільно робити диференційовано по альтер-
нативних варіантах для вуглевидобувних, енергетич-
них і газодобувних підприємств.

Приймемо за основу такі позначення (усі без
винятку показники обчислюються за  один й той са-
мий період):

ni – натуральний об’єм i-го виду вугілля, що до-
бувається вуглевидобувними підприємствами;

mi – натуральний об’єм j-го виду вугілля, що пе-
реробляється;

nij – натуральний об’єм i-го виду вугілля і спо-
живаний при виробництві одиниці j- го виду продукції,
що переробляється;

сi – відпускна ціна одиниці натурального об’єму
i-го виду вугілля;

si – собівартість одиниці натурального об’єму ву-
гілля, що добувається на вуглевидобувних підприєм-
ствах;

ui – відпускна ціна одиниці натурального об’єму
j-го виду продукції, що переробляється;

vi – собівартість одиниці натурального об’єму
j-го виду вугільної продукції, що переробляється;

k – кількість видів вугілля, що добуваються на
підприємствах;

l – кількість видів нової продукції, вироблюваної
на реструктуризованому підприємстві і підприємстві,
що диверсифікується.
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Прибуток підприємства вугільної (газової) галузі
складається з наступних двох основних складників:

отриманого за рахунок реалізації частині вугіл-
ля (газу), що добувається на підприємствах і рівного:

                                                   ,          (1)       
отриманого за рахунок реалізації новій продукції,

вироблюваній підприємством і рівного:
                                                                                                            

    

                                                           (2)
Підсумовуючи вирази (1) і (2), отримуємо вели-

чину прибутку підприємства вугільної (газовою) га-
лузі від основних видів діяльності (видобутку вугілля
і хімічної переробки вугільних мінеральних ресурсів
або природного газу), що диверсифікуються. Отже,
критерій оптимальності виглядатиме таким чином:

                                                           (3)
Останнє вираження є цільовою функцією завдання

оптимізації. Для формулювання завдання в цілому необ-
хідно ще накласти обмеження на змінні. У співвідношенні
(3) nij і сi  обираються відповідно на основі технології і
зовнішніх умов діяльності. Далі оптимізаційну модель
можна сформувати двома способами.

Спосіб 1. Метою рішення задачі вважатимемо
визначення ni, i = 1,2,...,k, и mi, де j = 1,2,...,l, при si
(i = 1,2,...,k) и vi (j = 1,2,...,l) визначуваних з плану
підприємства по витратах продукції.

У такому випадку на величину ni накладається
наступне обмеження:

 0                                                        (4)

Тут nk
i - обмеження, що встановлюється виходя-

чи з необхідного об’єму синтетичного газоподібного і
рідкого палива; ni

i  – обмеження, що встановлюється
на основі виробничих можливостей підприємства;
pi  (0 i < 1) – поправочний коефіцієнт, що враховує
дію випадкових чинників, дія яких призводить до змен-
шення об’єму видобутку вугілля і паливної продукції.

Основним чинником такого роду, який необхід-
но враховувати в моделі, є погодні, кліматичні, гірни-
чотехнічні умови. Для проведення розрахунків в якості
величини pi можна прийняти відношення кількості про-
гнозованої величини днів перебування в режимі ви-

робництва природного і синтетичного палива, визна-
чуваного виходячи із статичних даних і прогнозу
погоди до планової кількості днів згідно з прийнятим
режимом роботи вуглевидобувного або газодобувного
підприємства.

На величину mi накладається таке обмеження:
                                                                                  
                                                         (5)
Тут mi

j - обмеження, що встановлюється на
основі виробничих можливостей підприємства; mд

 j –
обмеження, що встановлюється виходячи з міркувань
забезпечення беззбитковості [2] .

Таким чином, у цьому випадку приходимо до
завдання {(3)}.

Спосіб 2. Метою рішення задачі вважатимемо ви-
значення ni, s i, де i = 1,2,...,k, і   mi, vi, де j = 1,2,..., l.
Обмеження(4),(5), але в цьому випадку з’являється
необхідність накладення обмежень на величини si і vi.

На величини si накладемо наступне обмеження:

                                , i = 1,2,..., k
                                                         (6)
Тут si

min – мінімально необхідна величина витрат
на відповідне вуглевидобувне підприємство з позиції
забезпечення безпеки ведення процесів здобичі та
функціонування систем життєзабезпечення; si

max –
верхня межа величини витрат на відповідну ділянку
видобутку вугілля (газу), що встановлюється планом
підприємства по витратах.

На величини vi накладемо наступне обмеження:
                                                                                   

                                                         (7)
Тут vi

min – мінімально необхідна величина витрат
на відповідний вид вугільної продукції з позиції тех-
нології і дотримання якості продукції; vi

max – верхня
межа величини витрат на відповідний вид вугілля
(газу), що встановлюється планом підприємства по
витратах [3].

Отже, в цьому випадку приходимо до завдання {(3)}.
Це завдання сформульоване виходячи з припу-

щення, що підприємство має достатні підготовлені
об’єми запасів вугілля для здобичі з урахуванням
хімічної переробки в паливну продукцію (з позиції
міри використання наявних в його розпорядженні ви-
робничих потужностей). При недовантаженні вироб-
ничих потужностей внаслідок відсутності власної си-
ровини недолік його може бути поповнено за допо-
могою закупівель у необхідній кількості (передбачає-
ться, що можна закупити сировину у будь-якому не-
обхідному об’ємі).

Якщо ж ця умова не виконується, тобто підпри-
ємство робить вугільну продукцію лише з власних
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запасів вугільної мінеральної сировини, то завдан-
ня {(3)} має бути доповнено наступним обмеженням:

             
                                             

                                                         (8)
Запропонована модель дозволяє здійснювати

планування виробничо-господарської діяльності
підприємства на основі розгляду альтернативних ва-
ріантів номенклатури, собівартості продукції і цін на
продукцію по усіх позиціях номенклатури вироблю-
ваної продукції.

Отримані на базі цієї моделі величини витрат є
відправною точкою формування плану з витрат вироб-
ництва. При цьому в план закладаються величини
витрат, що свідомо задовольняють наступним умовам:

при дотриманні планової величини витрат за-
безпечується отримання максимально можливого за
заданих умов прибутку;

за цих умов гарантується мінімально можлива
величина собівартості продукції.

Висновки. Результати технологічних досліджень
і економіко-математичного моделювання процесів до-
зволяють детальніше розглядати конфігурацію і пара-
метри систем реструктуризації і диверсифікації вугле-
видобувних і енергетичних підприємств, погоджува-
ти і визначити режими роботи підсистем управління й
організації виробництва, прогнозувати технологічні і
економічні показники новостворюваних і реструкту-
різуемих виробничих комплексів.
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Вступ. За останні роки постійно зростає кількість
наукових досліджень, спрямованих на виявлення та
усунення причин, що стримують розвиток інновацій-
них процесів в Україні. Основною проблемою перехо-
ду підприємств до інноваційної моделі розвитку є дія
механізму опору інноваціям. Ключовим чинником, що
стримує інноваційну активність підприємств, на наш
погляд, є низький рівень адаптованості вітчизняних
підприємств до інновацій. Підвищення рівня адаптова-
ності підприємств до інноваційної діяльності надасть не-
обхідний імпульс процесу вирішення протиріч, на яких
ґрунтується механізм опору інноваціям, і буде своєрід-
ним „локомотивом” для виходу вітчизняних підприємств
на траєкторію інноваційного розвитку.

Таким чином, підвищення рівня адаптованості
підприємства до інновацій слід розглядати як ключо-
вий фактор стимулювання його інноваційної активності.
Отже, дослідження механізмів адаптації підприємств до
інноваційного діяльності є надзвичайно актуальним і
важливим завданням на шляху розв’язання проблем
переходу підприємств до інноваційної моделі розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення теоретичних підходів до розуміння поняття „адап-
тація” та похідних від неї понять „адаптивність” і „адап-
тованість”, а також визначення їхньої сутності в кон-
тексті інноваційного розвитку підприємств.

Викладення основного матеріалу. Поняття
„адаптація” має статус загальнонаукової категорії, і тому
проблеми адаптації є предметом досліджень у різних
галузях знань, таких, як біологія, фізіологія, медицина,
соціологія, психологія, філософія, кібернетика, інфор-
маційні технології, економіка, екологія та ін.

Простежити логіку виникнення, становлення та
розвитку загальнонаукового характеру поняття „адап-
тація” допомагають роботи О. Б. Георгієвського,
В. П. Петленко, Г. І. Царегородцева [1], І. Калайко-
ва [2], Дж. Ерроу, С. Кауфмана [3] та ін.

Розглядаючи економіку як складну адаптивну
систему, що еволюціонує, К. Мейер та С. Девіс циту-
ють думку американського економіста, Нобелівсько-
го лауреата Джозефа Кеннета Ерроу: „Якщо ми зро-

зуміємо, яким чином вбудована адаптація в біологічні
системи, а потім розширимо ці знання до загальної
теорії еволюції, то зможемо ефективно докласти
цю теорію до безлічі складних систем, зокрема й до
бізнесу” [4].

Стюарт Алан Кауфман зазначає: „Про що б ми не
говорили, про живі організми або про економіку, про-
цеси адаптації підпорядковуються схожим законо-
мірностям” [3].

У найбільш загальному розумінні адаптація
організму/системи (від лат. „adaptatio” – пристосуван-
ня) означає пристосування організму/системи до
мінливих умов навколишнього середовища. Найчас-
тіше таке визначення адаптації цитують автори, посила-
ючись на словники та енциклопедії. Оскільки поняття
„адаптація” і „пристосування” зазвичай сприймаються
як синоніми, наведене визначення адаптації є тавтоло-
гічним, і не розкриває її сутності.

Отже, перш за все треба з’ясувати, які тезиси
слід об’єднати при визначенні поняття „адаптація” для
розкриття його сутності як загальнонаукової категорії.

Обов’язковою передумовою адаптації є взаємо-
дія організму/системи із середовищем. Під середо-
вищем в цьому випадку розуміють певні фактори
(зовнішні і внутрішні) та умови, що впливають безпо-
середньо чи опосередковано на стан, функціонування
та розвиток організму/системи. Різні види адаптації
мають свою конкретну форму прояву, тобто спосіб
взаємозв’язку між організмом/системою та навколиш-
нім середовищем [1, с. 32].

К. Мейер та С. Девіс визначають адаптацію як
еволюційний процес, під час якого організми/системи
змінюють свою структуру і свою поведінку, щоб успіш-
но протистояти впливу навколишнього середовища [4].

С. Є. Павлов пропонує наступне визначення [5,
с. 43 – 44]: Адаптація – це безперервний процес ціле-
спрямованого специфічного структурно-функціонально-
го пристосування організму до умов існування, які фор-
муються під впливом факторів зовнішнього та вну-
трішнього середовища, що проявляється через сукупність
адаптаційних реакцій (адаптаційних змін) організму на
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вчинений на нього вплив. Адаптованість – результат
процесу адаптації – це стан специфічної динамічної рівно-
ваги організму, який сформувався в результаті тривалої
(протягом періоду адаптації) взаємодії певного організму
із незмінним комплексом чинників середовища.

Про важливість дослідження і розв’язання про-
блем адаптації підприємств до мінливих умов навко-
лишнього середовища свідчить звернення до неї бага-
тьох науковців, які розглядають різні аспекти цієї про-
блеми (адаптацію підприємств до коливань ринкової
кон’юнктури, адаптацію підприємств в контексті їх-
нього інноваційного розвитку, адаптацію персоналу під-
приємств до умов мікросередовища підприємства,
моделювання процесів адаптації, особливості впрова-
дження механізмів адаптації у систему управління
підприємством тощо).

П. М. Куліков переконливо обґрунтовує мож-
ливість та доцільність застосування адаптаційних ме-
ханізмів розвитку підприємства як соціально-еконо-
мічної системи. На думку вченого, на сьогодні будь-
яке підприємство має бути забезпечено механізмом адап-
тації до мінливості умов господарювання, які постійно
змінюються під впливом чинників економічного, соці-
ального та політичного характеру [6, с. 56].

Аналіз наукових праць, в яких досліджено про-
блематику адаптації підприємств, показав, що погля-
ди науковців щодо сутності адаптації та її впливу на
функціонування та розвиток підприємств суттєво
різняться. І це зрозуміло, оскільки будь-яке визначен-
ня понять не може бути вичерпним через нескінченну
різноманітність аспектів досліджуваної проблеми.

Переважна більшість наукових праць з йієї про-
блематики присвячено дослідженню механізмів адап-
тації підприємств до зміни умов ринкового середови-
ща. Так, розв’язанню проблем ринкової адаптації
підприємств присвячено роботи таких українських та
зарубіжних науковців, як О. І. Амоша, В. П. Скубенко,
Т. В. Дpага, О. М. Михайленко, А. Ю. Геворкян,
Ю. А. Андрійчук, Л. А. Панкратова, О. Б. Шишова,
С. О. Ковальчук, О. В. Семенцова, Н. В. Нагорянська,
І. Б. Гурков, О. М. Авраамова та ін.

Багато теоретичних та практичних напрацювань
існує у сфері розв’язання проблем адаптації персона-
лу до умов мікросреди організації чи підприємства
(зокрема, дослідження А. А. Пилипенко, Л. В. Панчен-
ко, І. В. Мажури, В. Г. Щербак, В. В. Балабана, та ін.).
В цьому випадку механізми адаптації розглядаються
як елемент кадрової політики організації/підприємства.

Серед великої кількості формулювань, що дають
узагальнене визначення поняття „адаптація” та похідних
від нього понять „адаптивність” та „адаптованість”, на-
ведемо такі, що є найбільш прийнятними в контексті
його економічної інтерпретації.

І. С. Мінко, Л. К. Шаміна [7]: Адаптація під-
приємства як економічної системи – процес вимуше-
ного пристосування підприємства до змін умов існу-
вання, при цьому зміни можуть відбуватися і в зовніш-
ньому середовищі (на макро- та мікро рівнях), так і у
внутрішньому середовищі підприємства. Адап-
тивність системи автори визначають як її властивість
пристосовуватися до змін умов зовнішнього оточен-
ня і внутрішнього середовища.

О. О. Кучеренко [8] визначає адаптацію підприєм-
ства до впливу зовнішнього середовища як певним
чином упорядковану сукупність змін, внесених і в
стратегію розвитку підприємства, і у внутрішні систе-
ми діяльності підприємства, реалізація яких забезпе-
чує ефективну діяльність підприємства в умовах, що
змінилися.

П. М. Куліков [6]: Адаптація в загальному ро-
зумінні є процесом пристосування системи до мінли-
вості умов середовища. Механізм адаптації має за-
безпечувати стійкість параметрів системи (наприклад,
підприємства) до дії негативних чинників середови-
ща, та передбачає здійснення відповідних мобілізацій-
них адаптаційних заходів на підприємстві. Автор за-
значає, що адаптація підприємства є процесом, який
супроводжує весь його життєвий цикл, та підкрес-
лює, що адаптаційні заходи мають цілеспрямований
стратегічний характер, а значить, їх слід розглядати як
елементи стратегічного управління підприємством.

Є. А. Пастухова [9]: Адаптація економічної сис-
теми – це процес пристосування економічної систе-
ми, її підсистем та окремих елементів до мінливих умов
зовнішнього чи внутрішнього середовища з метою
забезпечення виживання системи, забезпечення
стійкості та встановлення динамічної рівноваги між
системою та середовищем. В результаті адаптації сис-
тема (або її елементи) переходять з одного стану в
інший, набуваючи при цьому нових якісних особли-
востей: ознак, властивостей, здібностей, характери-
стик. Адаптивність економічної системи – потенційні
можливості та спроможність економічної системи до
постійної трансформації, оновлення та самовдоскона-
лення (зокрема до зміни внутрішніх цінностей, цілей,
завдань, мотивацій), що дозволяє засвоювати нові
навики, вміння, знання, технології тощо.

Ю. О. Капітанець досліджує адаптацію підприєм-
ства до зовнішнього середовища в контексті забезпе-
чення конкурентоспроможності [10], [11, с. 11] і роз-
глядає адаптацію як форму розвитку підприємства,
охарактеризовану швидким реагуванням і гнучким при-
стосуванням внутрішніх можливостей підприємства до
майбутніх змін зовнішнього середовища його функ-
ціонування. У визначенні автора адаптивність – це
здатність суб’єкта господарювання до постійного при-
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стосування до змін навколишнього середовища, яка
досягається за рахунок інформації зворотного зв’язку
та негайної адекватної реакції на зміни, що відбуваються.

С. Б. Алєксєєв [12, с. 6]: Адаптація – процес роз-
робки і здійснення заходів, спрямованих на змінення
внутрішнього середовища підприємства відповідно до
вимог зовнішнього середовища. Адаптивність – показ-
ник здатності підприємства своєчасно реагувати на зміни
навколишнього середовища, що характеризує ступінь
відповідності внутрішнього середовища підприємства
вимогам зовнішнього середовища. На думку С. Б. Алєк-
сєєва, для оцінки результативності процесу адаптації не-
обхідно безперервно відстежувати відповідность
фактичного рівня адаптації нормативному рівню. Зі сво-
го боку зазначимо, що запропоноване С. Б. Алєксєєвим
поняття „рівень адаптації” доцільно замінити на „рівень
адаптованості”, щоб уникнути двоїстості й тавтології
у тлумаченні поняття „адаптація”, тобто відкинути
можливість трактування адаптації як процесу і як резуль-
тату цього процесу одночасно. Ми пропонуємо чітко роз-
межувати ці два поняття: адаптація – це процес, а резуль-
татом процесу адаптації є рівень адаптованості.

Проблематику адаптації підприємств в контексті
інноваційної діяльності досліджено у роботах В. М.  Гон-
чарова, І. В. Федулової, М. М. Меркулова, В. В. Мики-
тенко, О. М. Костючек, Н. В. Галкіної, О. П. Старікова,
Н. Б. Ізигзона, О. О. Федотова та інших вчених.

У наукових працях М. М. Меркулова розробле-
на теоретична база формування адаптаційної парадиг-
ми інноваційного розвитку підприємств, запропоно-
вана концепція якісно нового виду діяльності підприєм-
ства – ризиково-адаптаційної діяльності, яка припус-
кає невизначеність і ризики як середовище свого
здійснення [13], [14]. При цьому автор має на увазі
ситуації, пов’язані з масовим освоєнням інновацій.

І. В. Федуловою запропонувала категорію „іннова-
ційний адаптаційний потенціал”, визначена її економіч-
на сутність в розрізі концепції синергетичної еволюцій-
ної моделі інноваційного розвитку підприємства [15],
[16]. На думку І. В. Федулової, інноваційний адаптацій-
ний потенціал – це категорія для означення ступеня
ворожості інноваційного клімату (зовнішнього середо-
вища) щодо до інноваційного потенціалу підприємства
[15, с. 60]. Автор визначає інноваційний адаптаційний
потенціал як рівень стійкості системи в окремих фазах
циклу моделі інноваційного розвитку підприємства,
який, зі свого боку, дозволяє ідентифікувати певну ево-
люційну фазу життєвого циклу підприємства на траєк-
торії інноваційного розвитку [16, с. 4].

Н. В. Галкіна досліджує механізми соціально-
економічної адаптації підприємств до інноваційної мо-
делі технологічного розвитку. Інновації автор розгля-
дає як чинник зовнішнього середовища, що чинить

дестабілізувалний вплив на функціонування підприє-
мства, а процес адаптації підприємства до інновацій-
ної моделі технологічного розвитку автор уважає за
необхідну умову інноваційного розвитку підприємства.
Визначення адаптації підприємства автор формулює на
основі синтезу понять економічної та соціальної адап-
тації. На думку Н. В. Галкіної, сутність соціально-еко-
номічної адаптації підприємства до інноваційної мо-
делі технологічного розвитку полягає у циклічному
багаторівневому перетворенні способу функціонуван-
ня, виробничої структури і організації підприємства, а
також зв’язків та відносин взаємодіючих суб’єктів під-
приємства в процесі проектування і освоєння інновацій,
відповідно до вимог і динаміки економічних параметрів
зовнішнього та внутрішнього середовища з метою
формування довгострокових конкурентних переваг та
забезпечення лідируючих позицій підприємства на
ринку [17].

І. С. Мінко і Л. К. Шаміна звертають увагу на
двоїсту природу інноваційної адаптації: з одного боку,
інноваційну адаптацію автори визначають як процес при-
стосування інновацій до умов діяльності конкретного
підприємства, а з іншого боку – як процес пристосу-
вання підприємства до змін зовнішнього і внутрішнього
середовища з використанням інновацій [7].

І. М. Тесленок вважає інноваційність підприєм-
ства підгрунтям для формування адаптивних реакцій
підприємства на зміну умов зовнішнього середовища
[18, с. 6]. Тобто, на думку автора, адаптація підприєм-
ства до змін зовнішнього середовища відбувається
шляхом здійснення інноваційних перетворень.

Таким чином, можна констатувати, що категорії
„інноваційний розвиток підприємства” та „адаптація
підприємства” є тісно взаємопов’язаними та взаємо-
залежними. З одного боку, адаптація підприємства до
мінливих умов економічного середовища відбувається
шляхом переходу підприємства на інноваційну модель
розвитку, а з іншого боку – інноваційний розвиток
підприємства базується на здатності підприємства
адаптуватися до змін.

Процес запровадження інноваційної моделі розвитку
на вітчизняних підприємствах вимагає дослідження
наявних наукових підходів до розв’язання проблем управ-
ління інноваційними процесами на підприємствах.

На думку В. П. Стасюка, у сучасних умовах гос-
подарювання виникає необхідність приділяти першо-
чергову увагу питанням розробки таких підходів до
управління і синтезу систем управління підприємств,
які б забезпечили адаптивні реакції підприємства на
зміни, що відбуваються в нестабільному економічно-
му середовищі [19].

Дослідження та систематизація наявних наукових
підходів щодо формування систем адаптивного управ-
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ління підприємствами виходить за межі цієї статті. Лише
зазначимо, що розв’язанню проблем впровадження
механізмів адаптації у систему управління підприємства-
ми присвячено багато наукових досліджень. Зокрема,
особливості впровадження механізмів адаптації у систе-
му управління інноваційною діяльністю підприємств до-
сліджено в роботах В. В. Микитенко, І. С. Гращенко,
Т. В. Гринько, О. В. Тичинського, В. М. Молоканової,
О. М. Загорулькіна, І. В. Польшакова, Ю. А. Андрійчука,
В. Г. Щербак та ін.

Таким чином, слід звернути увагу, що адаптація
підприємства є керованим процесом, а це означає, що
реалізація адаптаційного потенціалу підприємства відбу-
вається через систему управління підприємством.

Серед деяких дослідників існує погляд на адап-
тацію як на сукупність реакцій системи, спрямованих
на підтримання її функціональних констант під впливом
мінливих умов середовища. У цьому випадку мова
йде фактично тільки про досягнення системою стану
динамічної рівноваги в тих чи інших умовах середо-
вища (явище гомеостазису).

За визначенням, гомеостазис (або гомеостаз) –
це стан динамічної рівноваги системи, завдяки якому
підтримується стабільність її внутрішнього середови-
ща при зміні умов функціонування. Сутність гомео-
стазису полягає в підтриманні істотно важливих для
збереження системи параметрів на необхідному рівні
(у допустимих межах). При цьому процес адаптації є
засобом забезпечення гомеостазису системи, отже
при визначенні сутності процесу адаптації гомеостазис
тлумачать як функціональне призначення адаптивних
реакцій організму, суб’єкта чи системи при зміні умов
функціонування. Термін „гомеостазис” уперше увів
фізіолог Уолтер Кеннон у біологічних дослідженнях
адаптивних реакцій живих організмів для характерис-
тики механізмів, що забезпечують стійкість організмів
до впливів мінливого середовища, а надалі це поняття
набуло поширення в інших науках (в психології, соціо-
логії, філософії, кібернетиці та ін.), і зрештою, отримало
статус загальнонаукової категорії. На сьогодні понят-
тя гомеостазису широко використовується при дослід-
женні механізмів адаптації економічних систем.

Однак такі науковці, як Г. І. Царегородцев,
О. Б.  Георгієвський, В. П. Петленко звертають увагу,
що процеси адаптації підпорядковуються не тільки
гомеостатичним закономірностям, але й створюють мож-
ливість для подальшого еволюційного розвитку систем
(явище гомеорезису), і визначають адаптацію як цілісну
сукупність реакцій системи, які становлять основу
механізму її пристосування до зміни умов середовища і
спрямовані не тільки на підтримку динамічної рівноваги
системи в даних умовах середовища, а й забезпечують
можливість еволюції системи при їх зміні [1, с. 42 – 43].

Дійсно, будь-які системи не можуть постійно
перебувати у стані рівноваги і стабільності, більш того,
довготривала рівновага і стабільність зрештою рано
чи пізно призводять систему до застою, а інколи й до
її деградації та саморуйнування.

Таким чином, процес адаптації є засобом за-
безпечення і гомеостазису, і гомеорезису суб’єкта
адаптації.

Спираючись на розуміння сутності поняття „го-
меорезис” в дослідженнях науковців, які розглядають
проблеми адаптації з позицій еволюційного підходу,
ми робимо висновок, що механізм гомеорезису за-
безпечує закономірну зміну суттєвих параметрів та
властивостей системи в процесі її еволюційного роз-
витку в заданому напрямку.

Деякі автори характеризують в загальному ви-
падку гомеостазис як стабілізований стан, а гомеоре-
зис – як стабілізований потік і визначають гомеорезис
як траєкторію зміни стану системи у часі [20].

Волобуєв В. В. залучає терміни „гомеостазис” та
„гомеорезис” в арсенал методологічних засобів до-
слідження внутрішньофірмової ідеології як чинника
впливу на функціонування та розвиток суб’єкта ви-
робничої діяльності [21]. Внутрішньофірмову ідеоло-
гію автор пропонує використовувати як ефективний
інструмент менеджменту організації, а забезпечення
гомеостазису та гомеорезису (у трактовці Волобує-
ва В. В. – гомеостазу та гомеорезу) автор зараховує
до провідних функцій внутрішньофірмової ідеології
[21, с. 8, 12]. При цьому гомеостазис у визначенні
В. В. Волобуєва характеризовано як стабільний стан
виробничої організації, а гомеорезис – як динаміку зро-
стання організації.

С. В. Хутка при дослідженні проблем адаптації
особистості до соціального середовища за умов ради-
кальних суспільних змін достатньо переконливо обґрун-
товує необхідність врахування у концептуалізації понят-
тя соціальної адаптації та адаптованості особистості
єдності гомеостатичного та гомеоретичного аспектів
взаємодії людини із соціальним середовищем [22], [23].

У результаті аналізу наукових робіт з проблем
адаптації економічних систем було виявлено, що по-
няття „гомеостазис” дійсно є достатньо поширеним
серед науковців при дослідженні адаптивних реакцій
економічних систем (зокрема – підприємств) на зміну
умов функціонування. Що ж стосується поняття гоме-
орезису, то ця категорія в роботах економістів майже
не зустрічається, за виключенням поодиноких дослі-
джень.

У наукових працях М. О. Кизима досліджено
механізми адаптивного управління стійким функціо-
нуванням і градієнтом розвитку економіко-виробни-
чих систем [24]. Розвиток економіко-виробничих сис-
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тем розглядається автором з позицій самоорганізую-
чих систем, що адаптуються до мінливих умов зов-
нішнього середовища. Автор зазначає, що градієнт
зміни стану системи убік її розвитку забезпечується
за допомогою відповідних адаптивних реакцій еконо-
міко-виробничої системи, які, в свою чергу, форму-
ються через механізми адаптивного управління.

При зіставленні сутності поняття „гомеорезис” з
визначенням поняття “градієнт розвитку”, яке надає
М. О. Кизим, виявляється достатньо значний збіг сут-
ності порівнюваних категорій. Отже, можна припус-
тити, що відсутність терміну „гомеорезис” в наукових
працях економістів, що досліджують процеси адап-
тації підприємств, пояснюється застосуванням ними
понятійного апарату, який відрізняється від поняття
„гомеорезис” лише термінологічно (замість „забезпе-
чення гомеорезису” – „забезпечення градієнта розвит-
ку”), але по суті співпадає з ним.

Ураховуючи сутнісне наповнення поняття гомео-
резису як механізму, що забезпечує можливість ево-
люційного розвитку системи та беручи до уваги, що з
позицій сучасної еволюційної теорії економічного роз-
витку здатність систем до адаптації є одним з фунда-
ментальних принципів еволюції економічних систем,
доцільно в подальшому більш детально дослідити взає-
мозв’язок між категоріями „гомеорезис” та „інновацій-
на адаптація” і додати розгорнуте поняття гомеорезису
до понятійно-категоріального апарату досліджень ме-
ханізмів адаптації в контексті інноваційного розвитку
підприємств.

Отже, при визначенні сутності процесу адаптації
підприємства до інноваційного розвитку гомеостазис
і гомеорезис слід розглядати як функціональне при-
значення адаптивних реакцій підприємства. Це озна-
чає, що в процесі адаптації підприємства до іннова-
ційного розвитку створюються необхідні умови для
встановлення поточної динамічної рівноваги між
підприємством як суб’єктом адаптації та навколишнім
середовищем для підтримання суттєво важливих па-
раметрів функціонування підприємства на належному
рівні задля забезпечення внутрішньої стабільності
підприємства (явище гомеостазису), та одночасно
забезпечується можливість еволюційного розвитку
підприємства в напрямку траєкторії інноваційного роз-
витку, яка задається інноваційною стратегією підприєм-
ства (явище гомеорезису). За таких умов розв’язується
протиріччя щодо можливості одночасного забезпечен-
ня стійкості та мінливості підприємства як суб’єкта
адаптації.

Висновки. Зіставлення різних наукових підходів
щодо визначення сутності поняття „адаптація” та уза-
гальнення інформації, отриманої в результаті огляду
публікацій, в яких досліджено проблематику адаптації

підприємств в контексті інноваційної діяльності, дає
нам можливість зробити наступні висновки.

1. Поняття „адаптація” є загальнонауковою кате-
горією, і тому механізми адаптації будь-яких систем
підпорядковуються схожим закономірностям.

2. У найбільш загальному розумінні адаптація
підприємства означає процес його пристосування до
мінливих умов існування, які формуються під впли-
вом оточуючого середовища.

Під середовищем у цьому випадку розуміють ті
чи інші фактори (зовнішні і внутрішні) та умови, що
впливають безпосередньо чи опосередковано на стан,
функціонування та розвиток підприємства.

Підприємство, що адаптується, є суб’єктом адап-
тації (або адаптантом).

Адаптація підприємства – це безперервний про-
цес цілеспрямованого структурно-функціонального
пристосування підприємства до умов існування, які
формуються під впливом чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища, що виявляється через
сукупність адаптаційних реакцій (адаптаційних змін)
підприємства у відповідь на вчинений на нього вплив.

У процесі адаптації підприємство переходить з од-
ного стану в інший, набуваючи при цьому нових якіс-
них особливостей: ознак, властивостей, здібностей,
характеристик, тобто відбувається певна трансформа-
ція підприємства як суб’єкта адаптації.

3. Категорії „адаптивність” та „адаптованість” є
похідними від поняття „адаптація” і в загальному ви-
падку можуть бути визначені наступним чином:

Адаптивність (або адаптаційний потенціал)
підприємства – це властивість підприємства як
суб’єкта адаптації, що характеризує його потенційні
можливості та здатність до адаптації.

Адаптованість підприємства – це стан, який
досягнуто у результаті реалізації адаптаційного потен-
ціалу підприємства, тобто рівень його фактичної при-
стосованості до існуючих на певний момент часу умов
існування та функціонування.

Адаптованість є результатом процесу адаптації. Для
відстеження результативності процесу адаптації підпри-
ємства доцільно здійснювати оцінку рівня (або ступе-
ня) адаптованості підприємства до існуючих на певний
момент часу умов існування та функціонування.

4. Адаптивність та адаптованість підприємства
є керованими параметрами і, відповідно, адаптація під-
приємства є керованим процесом, а це означає, що реа-
лізація адаптаційного потенціалу підприємства і керування
процесом адаптації відбувається через систему управління
підприємством, яка має забезпечувати адаптивні реакції
підприємства на зміни, що відбуваються в зовнішньому
і внутрішньому середовищі та впливають на стан, функ-
ціонування та розвиток підприємства.
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5. Категорії „інноваційний розвиток підприємства”
та „адаптація підприємства” є тісно взаємопов’язаними
та взаємозалежними. З одного боку, адаптація підприєм-
ства до мінливих умов економічного середовища відбу-
вається шляхом переходу підприємства на інноваційну
модель розвитку, а з іншого боку – інноваційний роз-
виток підприємства базується на здатності підприєм-
ства адаптуватися до змін, тобто процес адаптації
підприємства до інновацій слід вважати за необхідну
умову інноваційного розвитку підприємства.

Отже, механізми адаптації підприємства та особ-
ливості їх впровадження у систему управління підпри-
ємством можуть бути предметом досліджень в кон-
тексті інноваційного розвитку підприємства.

6. Зазначимо, що проблематика адаптації під-
приємств перебуває в центрі уваги багатьох науковців
і практиків, і в цілому є достатньо розвинутою, зокрема
в питаннях, що стосуються конкретних аспектів фор-
мування системи адаптивного управління підприєм-
ством в умовах невизначеного і нестабільного еконо-
мічного середовища.

Проте окремі аспекти, пов’язані з розв’язанням
проблем впровадження механізмів адаптації в систе-
му управління інноваційними процесами на підприєм-
ствах, потребують поглибленого дослідження, особ-
ливо за умов переходу вітчизняної економіки до мо-
делі інноваційного розвитку.

7. При визначенні сутності поняття „адаптація
підприємства до інноваційного розвитку” треба при-
йняти до уваги наступне.

Процеси адаптації підпорядковуються не тільки
гомеостатичним закономірностям, сутність яких
полягає у підтриманні суттєво важливих параметрів
функціонування системи в допустимих межах для за-
безпечення внутрішньої стабільності системи (явище
гомеостазису), але й створюють можливість для по-
дальшого еволюційного розвитку системи в задано-
му напрямку (явище гомеорезису).

Останній тезис має бути визначальним при
розкритті сутності поняття „адаптація” в контексті інно-
ваційного розвитку підприємства, оскільки з позицій
сучасної еволюційної теорії економічного розвитку ха-
рактерною особливістю адаптації підприємства до інно-
ваційного розвитку є протиріччя між необхідністю за-
безпечення внутрішньої стабільності підприємства
шляхом постійного пристосування підприємства до
конкретних умов функціонування та здатністю підпри-
ємства до інноваційного розвитку (тобто до постійної
трансформації, відновлення і самовдосконалення), що
по суті є проявом діалектичного протиріччя щодо
можливості одночасного забезпечення стійкості та
мінливості підприємства як суб’єкта адаптації.

Процес адаптації є засобом забезпечення гомеоста-

зису та гомеорезису суб’єкта адаптації. Отже, при визна-
ченні сутності процесу адаптації підприємства до іннова-
ційного розвитку гомеостазис і гомеорезис слід розгля-
дати як функціональне призначення адаптивних реакцій
підприємства на зміну умов функціонування та розвитку.

8. З урахуванням усіх зазначених раніше тезисів,
які слід прийняти до уваги при розкритті сутності по-
няття „адаптація” в контексті інноваційного розвитку
підприємства, пропонуємо наступне визначення:

Адаптація підприємства до інноваційного роз-
витку – це керований безперервний процес присто-
сування підприємства до цілей, завдань та умов інно-
ваційного розвитку, спрямований на підтримання на-
лежного рівня стійкості підприємства в окремих ево-
люційних фазах його життєвого циклу на траєкторії
інноваційного розвитку, яка задається інноваційною
стратегією підприємства.

Забезпечення стійкості підприємства в окремих
еволюційних фазах його життєвого циклу на траєк-
торії інноваційного розвитку в цьому випадку слід роз-
глядати як функціональне призначення процесу
адаптації підприємства.

Адаптація підприємства забезпечується через
цілісну систему адаптивних реакцій підприємства (у
відповідь на можливі зміни умов функціонування та
розвитку), які формуються через механізми адаптив-
ного управління.

Адаптація підприємства до інноваційного розвит-
ку надає можливість ефективно засвоювати нові знан-
ня, навики, вміння, технології тощо та своєчасно упро-
ваджувати ті чи інші інновації на підприємстві.

9. В контексті інноваційного розвитку підприєм-
ства адаптивність (або адаптаційний потенціал)
можна визначити як потенційні можливості та здатність
підприємства до постійної трансформації, відновлен-
ня і самовдосконалення (зокрема до зміни внутрішніх
цінностей, цілей, завдань, мотивацій), що дозволяє за-
своювати нові навики, вміння, знання, технології тощо.

Інноваційна адаптивність підприємства базується
на природній діалектичній здатності будь-якої системи
до еволюційного розвитку, але для її реалізації необ-
хідно створити умови для інноваційного бачення про-
блем розвитку підприємства.

10. Адаптованість підприємства до іннова-
ційного розвитку (або інноваційна адаптованість
підприємства) є результатом процесу адаптації підпри-
ємства до інноваційного розвитку і характеризує рівень
фактичної пристосованості підприємства до цілей, зав-
дань та умов інноваційного розвитку. Інноваційна адап-
тованість підприємства – це показник, що характери-
зує рівень стійкості підприємства в окремих еволю-
ційних фазах його життєвого циклу на траєкторії інно-
ваційного розвитку.

Н. В. Коваленко, Н. В. Гонтова
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Підвищення рівня адаптованості підприємства до
інноваційного розвитку є ключовим фактором стиму-
лювання його інноваційної активності.
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Коваленко Н. В., Гонтова Н. В. Сутність по-
няття „адаптація” в контексті інноваційного роз-
витку підприємства

В статті досліджено та узагальнено теоретичні
підходи до визначення поняття “адаптація” та похідних
від неї понять „адаптивність” і „адаптованість”, а та-
кож розкрито їх сутність в контексті інноваційного роз-
витку підприємства. Обгрунтовано, що підвищення
рівня адаптованості підприємства до інноваційного роз-
витку слід розглядати як ключовий фактор стимулю-
вання його інноваційної активності.

Ключові слова: адаптація підприємства, адап-
тивність, адаптованість, інноваційний розвиток.

Коваленко Н. В., Гонтовая Н. В. Сущность
понятия „адаптация” в контексте инновацион-
ного развития предприятия

В статье исследованы и обобщены теоретичес-
кие подходы к определению понятия „адаптация” и про-
изводных от нее понятий „адаптивность” и „адаптиро-
ванность”, а также раскрыта их сущность в контексте

инновационного развития предприятия. Обосновано,
что повышение уровня адаптированности предприя-
тия к инновационному развитию следует рассматри-
вать как ключевой фактор стимулирования его инно-
вационной активности.

Ключевые слова: адаптация предприятия, адап-
тивность, адаптированность, инновационное развитие.

Kovalenko N. V., Hontova N. V. The essence of
the definition „adaptation” in the context of
enterprise innovative development

The theoretical approaches to understanding the
definition “adaptation” and its derivatives “adaptivity” and
“adaptability” are researched and generalized. Their
essence of the context of enterprise innovative
development are also determined. It is grounded that the
increasing of the enterprise adaptability  level  to innovative
development should be considered as a key factor of
innovative activity promotion.
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Актуальність дослідження. В умовах посилен-
ня суспільно-економічного прогнозування всіх сфер
людської житєдіяльності гостро постало питання роз-
криття їх потенціалу. Саме тому в наукових літератур-
них джерелах останнім часом широковживаним ста-
ли терміни, що висвітлюють потенціал того чи іншого
об’єкта дослідження. Зокрема, вагомим сутнісним
навантаженням наділений термін „інноваційний потен-
ціал”. Все ж, наявна термінологічна невизначеність
загальних процесів інноваційного розвитку  не дають
можливості чітко окреслити чіткі контури  терміну
„інноваційний потенціал”.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблематиці висвітлення термінологічних основ інно-
ваційного потенціалу присвячено наукові праці бага-
тьох зарубіжних та вітчизняних учених. Так, базові
теоретико-методологічні основи вивчення інновацій-
ного потенціалу були закладені ще в працях класиків
економічної науки: В. Петті, А. Сміта, Д. Рикардо,
Ф. Кене, К. Маркса в контексті дослідження систем
суспільного відтворення. В наукових поглядах сучас-
них вчених І. Балабанова, П. Бубенко, В. Верби,
В. Головатюка, М. Данько, Л. Мартюшева,  Н. Мови,
І. Новікова, К. Прядкіна, В. Соловйова, Л. Федулової
та інших переважає ототожнення інноваційного потен-
ціалу з науково-технічним потенціалом та зведення
його змісту лише до наявної ресурсної компоненти. У
наукових працях іншої групи вчених – Б. Лісіна,
В. Фрідлянова, М. Ковалева, А. Шашко та інших  зміст
терміну зводиться або ж до готовності створення,
освоєння та розповсюдження різного типу нововве-
день, або ж до реалізації інновацій в економічні
результати. Отже, очевидно, що і досі не розроблено
узгодженого методологічного підходу і до загального
сутнісного навантаження терміну „інноваційного потен-
ціалу”, і до його змісту на різних рівнях суспільно-
економічногот розвитку. Все це створює необхідність
удосконалення термінологічних контурів інновацій-
ного потенціалу та зумовлює потребу в подальших
наукових дослідженнях з метою активізації інновацій-
них процесів.

Метою дослідження є узагальнення наукових
поглядів щодо сутності таких понять, як „потенціал”,
„інноваційний потенціал” та уточнення термінологічних
контурів цих термінів.

Виклад основного матеріалу. В основу загаль-
ного розуміння терміну „потенціал” лягло латинське
слово „potentia”, що в перекладі на українську озна-
чає „сила”, здатність здійснювати роботу, приховані
можливості які в господарській практиці завдяки праці
можуть стати реальністю [1]. У широкому розумінні
„потенціал” – це величина, яка характеризує запас
енергії тіла, що перебуває в даній точці силового поля
[2; 3]. В енциклопедичній літературі термін „потенці-
ал” трактується як наявні засоби, джерела та можли-
вості, які може бути мобілізовано, приведено в дію,
використані для досягнення певної мети, здійснення
плану, вирішення якого-небудь завдання [3].

Підходи в трактуванні терміну „потенціал” стосов-
но окремих об’єктів є ще більш різноманітними. Так,
термін „потенціал” економіки, який започатковано ще в
20-х роках минулого століття, було зведено до потен-
ціалу виробничих сил, потенціалу розширеного вироб-
ництва, економічного,  виробничого, підприємницького
потенціалу тощо. Із розвитком ринкових відносин в
науковий термінологічний обіг було введено термін
„підприємницький потенціал підприємства”, який містив
не тільки ресурсну складову та можливості, а й мене-
джерські здібності щодо вчасного реагування на по-
треби ринку та адекватного формування внутрішніх по-
тужностей підприємства [4]. Слід зазначити, що сис-
темне розуміння „потенціалу” започаткував відомий
зарубіжний економіст І. Ансофф, який довів, що поняття
„потенціал” є дещо більше, ніж сукупність усіх еле-
ментів [5]. До системних властивостей цього поняття
він зараховує: способи розподілу завдань; способи
взаємозв’язку завдань;  культуру організації, загальні
норми, цінності, моделі дійсності, винагороди, матері-
альні стимули; структуру функціональних повноважень
та способи їх реалізації [5].

Все ж, узагальнений еволюційний зріз науково-
го трактування терміну „потенціал” підтверджує сталу
зумовленість його розуміння обмеженим діапазоном
чинників, остільки в більшості наукових праць донині
існує однобічний підхід до трактування суті „потенціа-
лу”. Так, Н. Краснокутська виділяє чотири основні
ознаки поняття „потенціал”: сукупність можливостей,
природних умов і ресурсів, засобів, цінностей та за-
пасів (42%); потужність виробництва (галузей націо-
нального господарства), фондів, ресурсів країни, ре-
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гіону (18 %); ресурсна, природна, регіональна, еко-
номічна характеристика (16 %) та можливість вироб-
ничих сил досягти певного ефекту (8 %) [4].

Зазначимо, що в науковій соціально-економічній
літературі термін „ресурси” часто застосовують як си-
нонім „потенціалу”, що призводить до надання при-
родним чинником властивостей, які можливі тільки
при функціонуванні людського суспільства [6]. Все
ж, у сучасному багатопараметричному суспільно-
економічному устрою термін „потенціал” є результа-
тивним показником багатофункціональной системи
чинників, і лише один із них є ресурсним. Тому зведен-
ня сутності „потенціалу” лише до однієї ресурсної його
характеристики є неправомірним.

Безперечно, в результаті системної взаємодії чин-
ників складаються основні внутрішні елементи потен-
ціалу, які умовно можна згрупувати в три блоки: ре-
сурсний (основний), інституційний (інфраструктурний)
та результативний. Ресурсний складник є базовим в
процесі формування потенціалу, але в сучасних умо-
вах і інституційний, і результативний складник мають
глибинний, іноді навіть більш визначальний вплив не
лише на динаміку потенціалу, але і на його основний –
ресурсний складник.

Саме тому, на наш погляд, під „потенціалом” до-
цільно розуміти комплексну характеристику людської
життєдіяльності, що містить наявні та потенційні мож-
ливості ресурсного, інституційного та результативно-
го змісту, необхідні для прогресивного розвитку. Отже,
поняття „потенціал” повинно містити не лише наявність
прихованих можливостей, які ще не виявилися, але й
уже отриманий ефект від використання наявних мож-
ливостей, що в свою чергу стає основою формуван-
ня наступних параметрів потенціалу.

Необхідність комплексного підходу щодо вия-
влення сутнісного прояву наукового терміну „потен-
ціал” підтверджується і багаторівневою  класифікацією
потенціалу за різними ознаками (табл.1 ).

Так, у загальній класифікації потенціалу за еле-
ментним складом виокремлено інноваційний потенці-
ал. Незважаючи на те, що в системі  категоріального
апарату інноваційної діяльності категорія „інновацій-
ний потенціал” з`явилася в 80-х роках 20 століття, те-
оретико-методологічний рівень її дослідженості вітчи-
зняними та іноземними фахівцями також залишається
недостатнім. Своєю чергою це не дозволяє чітко кон-
кретизувати її кількісні та якісні параметри, а також
розробляти ефективні практичні підходи щодо управ-
ління інноваційними процесами та формування інно-
ваційної моделі суспільно-економічного розвитку.

Аналіз сучасних наукових підходів щодо визна-
чення терміну „інноваційний потенціал” представлено
в таблиці 2.

Отже  в ході загального аналізу наукових підходів
щодо визначення терміну „інноваційний потенціал” було
виявлено, що сформувалося кілька напрямків в оцінці
терміну інноваційний потенціал, а саме: вузьке трак-
тування терміну (ототожнення інноваційного потенці-
алу з науково-технічним потенціалом; зведення його
змісту лише до наявної ресурсної компоненти; зве-
дення його змісту до можливостей потенційної ресурс-
ної компоненти) та широке трактування терміну (по-
єднуються всі сукупні можливості досягнення постав-
лених цілей в інноваційній сфері; зміст терміну зводи-
ться до готовності створення, освоєння та розповсю-
дження різного типу нововведень, реалізації інновацій
в економічні результати). Слід зазначити, що ототож-
нення поняття „інноваційний потенціал” з іншими вида-
ми потенціалу є неприпустимим. Так, наприклад інно-
ваційний потенціал на відміну від науково-технічного,
передбачає не тільки здатність створювати науково-
технічні нововведення, але й успішно застосовувати
їх у виробництві і реалізації товарів і послуг тощо.

На наш погляд, найбільш вдале трактування кате-
горії „інноваційний потенціал” приведено в Законі
України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності в Україні”, де „інноваційний потенціал” визначає-
ться як сукупність науково-технологічних, фінансово-
економічних, виробничих та культурно-освітніх мож-
ливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо),
необхідних для забезпечення інноваційного розвитку
економіки [20].  Все ж, недоліком цього трактування,
на наш погляд, є недооцінка всіх складників інновацій-
ного процесу, і насамперед людського чинника.

Слід зазначити, що контури категорії „інновацій-
ний потенціал” не є статичними, вони формуються під
дією великої кількості різнопланових чинників і внут-
рішнього, і зовнішнього гатунку. Існування розбіж-
ностей у визначенні сучасного змісту категорії „інно-
ваційний потенціал” умовлено, на наш погляд, недо-
статністю використання принципів комплексного під-
ходу в обґрунтуванні цієї категорії, відсутністю роз-
межування окремих внутрішніх її компонент та фаз
відтворення інноваційних процесів. Відтак згідно з
принципами комплексного підходу в обґрунтування
категорії „інноваційний потенціал” доцільно внести еле-
менти масштабності та системності, горизонтального
та вертикального взаємопроникнення та часової і про-
сторової взаємозумовленості окремих елементів інно-
ваційного потенціалу тощо.

Шодо внутрішніх компонент категорії „іннова-
ційний потенціал”, то традиційно її структура представ-
ляється трьома компонентами, а саме: ресурсною,
продуктивною та результативною [21]. В цілому мож-
на погодитися з такою структуризацією при певних
уточненнях. Так, у межах цього підходу основним
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принципом виокремлення ресурсної компоненти інно-
ваційного потенціалу та її елементів є їх функціональ-
на роль в забезпеченні інноваційного процесу. Вихо-
дячи з цього ресурсна частина інноваційного потен-
ціалу забезпечує необхідні умови його розвитку і ви-
значається можливостями використання ресурсних
елементів в інноваційному процесі, а саме: матеріаль-
но-технічних, інформаційних, фінансових, людських
ресурсів. Виходячи з цього незрозуміло: до якої ком-
поненти зараховують саму науку, яка є першоджере-
лом формування і інноваційного потенціалу, і самих
елементів ресурсної компоненти. Сучасна динаміка
інноваційного потенціалу будь-якого суб’єкта напря-
му залежить від інтенсивності наукових досліджень,
розробки і освоєння нових технологій, продуктів, по-
слуг, зростання обсягів виробництва й імпорту про-
дукції з високою часткою доданої вартості, що забез-
печує зміцнення конкурентних позицій на ринках ви-

сокотехнологічних виробів. Крім цього в межах цього
підходу всі елементи ресурсної компоненти інновацій-
ного потенціалу є одно рівневі. Незважаючи на те, що
всі складники ресурсної компоненти відіграють важли-
ву роль в системі відтворення інноваційного потенціа-
лу, для ефективного управління цим процесом доціль-
но було б виокремити вагові рівні окремих елементів
ресурсної компоненти.

На наш погляд, цей підхід потребує деякого уточ-
нення і в частині продукуючої компоненти інновацій-
ного потенціалу, остільки незрозуміло за яким кри-
терієм групуються елементи цієї компоненти. Тради-
ційно вважається, що продукуючий складник іннова-
ційного потенціалу – це так званий „важіль”, який за-
безпечує дієздатність й ефективність функціонування
інших його елементів [21]. За таким же підходом до
продукуючої частини можна зарахувати і всі елементи
ресурсної компоненти, адже вони також забезпечу-

Таблиця 1
Види потенціалу *

А. В. Шаперенков

Ознака Види 

1 рівень локалізації планетарний, людський; природний; суспільний, економічний; 
соціокультурний; психофізіологічний тощо; 

2 сфера прояву потенціал світового господарства; національної економіки; 
галузевий; регіональний; територіальний; добровільних 
об’єднань; фірм; структурних підрозділів; операційних 
(виробничих) дільниць, окремих робочих місць тощо; 

3. галузева ознака промисловий; транспортно-комунікаційний; науковий; 
будівельний; сільськогосподарський; сфери обслуговування 
тощо; 

4. елементний склад потенціал основних виробничих фондів; потенціал оборотних 
фондів; земельний; інвестиційний,  інноваційний, 
інформаційний; кадровий (трудовий) тощо; 

5.  джерела 
формування  

внутрішньосистемний; зовнішній (ринковий) тощо; 

6. функціональна 
сфера виникнення 

виробничий; управлінський, маркетинговий; фінансовий; 
науково-технічний; інфраструктурний тощо; 

7. функціональна 
спрямованість 

експортний; імпортний тощо; 

8.  рівень реалізації  

 

фактичний (досягнутий, реалізований); перспективний (вектор 
розвитку) тощо. 

 
 

* складено автором за матеріалами [6;7;8;9].
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Таблиця 2
    Наукові підходи щодо визначення терміну „інноваційний потенціал”*

* складено автором за матеріалами [7; 9 – 19 ]

Автор Зміст терміну Недоліки 

І.Балабанов [10],  
А.Гриньов, 
П.Бубенко,  
В. Гусєв [11] 

сукупність окремих видів ресурсів, 
необхідних для здійснення інноваційної 
діяльності 

обмеженість рамками  
ресурсної компоненти  

В. Верба,  
І. Новікова [12],  
Л.Мартюшева,  
В. Калишенко [13] 

сукупність організованих в певних 
соціально-економічних формах ресурсів, 
що можуть при певних діючих 
внутрішніх і зовнішніх чинниках 
інноваційного середовища бути 
спрямованими на реалізацію 
інноваційної діяльності  

обмеженість рамками 
ресурсної та орга-
нізаційної компоненти 

 Л.Федулова [7], 

Н. Мова [14], 

В. Хаустов [14], 

система факторів та умов, необхідних 
для інноваційного процесу 
 

обмеженість рамками 
інноваційної діяльності  

П. Бубенко, 
К. Прядкін [17], 

здатність галузей народного 
господарства виготовляти наукоємну 
продукцію, що відповідає потребам 
світового ринку 

обмеженість рамками 
галузевого рівня  

 І. Егоров [15], приховані можливості накопичених 
ресурсів, які можуть бути приведені до 
дії з метою досягнення цілей 
економічних суб’єктів, 

ототожнення 
економічного і 
інноваційного 
потенціалу 

М. Данько [9], 

 

накопичена певна кількість інформації 
про результати науково-технічних робіт, 
винаходів, проектно-конструкторських 
розробок, зразків нової техніки і 
продукції, 

ототожнення 
інноваційного 
потенціалу з науково-
технічним 

В.Головатюк, 
В.Соловйов[16] 

міра спроможності трансформувати 
ресурси у продуктивне нарощування 
інноваційних властивостей , 

широке трактування 
терміну без достатньої 
конкретизації 

Б..Лісін, 
В.Фрідлянов[18] 

сукупність науково-технічних, 
технологічних, інфраструктурних, 
фінансових, правових, соціокультурних і 
інших можливостей для одержання 
інновацій, 

широке трактування 
терміну  

М. Ковалев,  

А. Шашко[19] 

міра готовності (можливості) виконати 
завдання, які забезпечують досягнення 
поставлених цілей в інноваційній сфері 

широке трактування 
терміну без достатньої 
конкретизації 
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ють дієздатність функціонування інших його елементів.
Так, зокрема, беззаперечним є те, що інформаційний
складник ресурсної компоненти має вплив на всі на-
прямки формування інноваційного потенціалу. Отже,
потребує уточнення формулювання критерію виокрем-
лення продукуючої компоненти інноваційного потен-
ціалу та її елементів. На наш погляд, таким критерієм є
її функціональна роль у забезпеченні дієвого і ефек-
тивного механізму взаємодії основних чинників та
компонент формування інноваційного потенціалу. Ви-
ходячи з цього дану компоненту доцільно було б на-
звати інституційною  (інфраструктурною), а її струк-
туру представити: системою правового та організа-
ційного забезпечення формування необхідних та до-
статніх умов здійснення інноваційної діяльності; ме-
ханізмом безпосереднього впровадження інновацій-
них  ідей та розробок, мережею інститутів, що є су-
б’єктами інноваційної діяльності тощо. Всі ці елемен-
ти вносять різну частку, але безперечно важливу у
формування інноваційного потенціалу.

Результативна складова інноваційного потенціалу
містить його узагальнений підсумок і оцінку, дає мож-
ливість виявити резерви в його подальшому викорис-
танні, сприяє розвитку всіх інших складових, задає
цільову програму та виявляє потенційно нові можли-
вості функціонування інноваційного потенціалу.

Отже, важко не погодитися, що виокремлення
будь-якої складника в якості критеріальної в процесі
формування інноваційного потенціалу є необґрунто-
ваним, остільки всі елементи відіграють важливу роль
в цьому процесі.

Крім цього, в жодному із визначень „інновацій-
ного потенціалу” не враховано внутрішні закономір-
ності розвитку даного поняття, що пов’язані з фазами
відтворення інноваційного потенціалу. На наш погляд,
основними фазами відтворення інноваційного потен-
ціалу є: створення, накопичення, перерозподіл та ви-
користання всіх наявних і потенційних можливостей
інноваційного розвитку. Так, створення можливостей
інноваційного розвитку передбачає концентрацію
зусиль всієї суспільно-економічної системи з приводу
виявлення цих можливостей та стимулювання їх роз-
витку. Накопичення можливостей інноваційного роз-
витку  передбачає чітку та надійну систему їх первин-
ного обліку та збереження. Перерозподіл можливос-
тей інноваційного розвитку  передбачає аналіз, розме-
жування, функціональну класифікацію та цільове спря-
мування всіх наявних і потенційних можливостей інно-
ваційного розвитку. Фаза використання можливостей
інноваційного розвитку передбачає реальну реаліза-
цію всіх можливих і наявних інноваційних потенцій,
спрямовану на одержання результативної компоненти
інноваційного потенціалу.

Отже, враховуючи вищезазначене, авторське
розуміння „інноваційного потенціалу” можна предста-
вити як багаторівневу систему необхідних і достатніх
умов, спрямованих на створення, накопичення, пере-
розподіл та ефективне використання всіх наявних і
потенційних можливостей інноваційного розвитку. Це
визначення, на відміну від інших, дозволяє виявити і
глибинні внутрішні закономірності інноваційного потен-
ціалу, і його зв’язок з зовнішньою системою його
відтворення.

Для більш чіткого окреслення контурів категорії
„інноваційний потенціал” доцільно здійснити її розме-
жування в межах окремих рівнів суспільно екомічно-
го розвитку. На наш погляд, слід чітко розмежувати
інноваційний потенціал світового (планетарного), мак-
роекономічного та мікроекономічного рівня.

Так, світовий інноваційний потенціал може бути
визначено як планетарна багаторівнева система фор-
мування сприятливих умов щодо створення, накопи-
чення, перерозподілу та ефективного використання всіх
наявних і потенційних можливостей  інноваційного
розвитку всіх суб’єктів світового співтовариства. Сві-
товий (планетарний) інноваційний потенціал характе-
ризує не лише здатність світу ефективно створювати,
накопичувати, спрямовувати та використовувати інно-
ваційні розробки, але і глибинні джерела прогресив-
ного світового розвитку. До основних напрямків сві-
тового інноваційного розвитку традиційно відносять:
зовнішньо-економічну діяльність наукових та освітніх
організацій; виробничу кооперацію високотехнічних
виробництв; трансфер технологій; взаємодію націо-
нальних інноваційних систем тощо.

На макроекономічному рівні доцільним форму-
люванням терміну „інноваційний потенціал” є наступ-
не: система відносин з приводу створення, накопи-
чення, перерозподілу та ефективного використання всіх
наявних і потенційних можливостей інноваційного
розвитку всіх суб’єктів національного суспільно-еко-
номічного розвитку. Це визначення надасть можли-
вості комплексно відобразити можливості всіх етапів
механізму функціонуваннґ інноваційної сфери від
сприйняття нововведень, використання технологічно-
го, економічного і ринкового ефектів до впроваджен-
ня і комерціалізації досягнень науки у суспільному
виробництві.

Інноваційний потенціал на мікроекономічному
рівні є системою відносин з приводу створення, нако-
пичення, перерозподілу та ефективного використання
всіх наявних і потенційних можливостей інноваційно-
го розвитку окремих суб’єктів національного суспіль-
но-економічного розвитку.

Висновки. В результаті аналізу наявних науко-
вих поглядів щодо термінів „потенціал” та „інновацій-
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ний потенціал” була здійснена спроба удосконалення
змісту цих термінів. Так, виявлено, що донині існує
однобічний підхід в трактуванні суті терміну „потен-
ціал”, зміст якого зводиться або як до сукупності ре-
сурсів, або як до можливості виробничих сил досяг-
ти певного ефекту. Доведено, що в сучасному бага-
топараметричному суспільно-економічному устрою
зведення його сутності лише до ресурсної характерис-
тики або до прихованих можливостей, які ще не вия-
вилися, є неправомірним. Це дозволило сформулю-
вати авторське трактування терміну, а саме: „потенці-
ал” – це комплексна характеристика людської життє-
діяльності, що містить наявні та потенційні можливості
ресурсного, інституційного та результативного змісту,
необхідні для прогресивного розвитку.

Критичний огляд наукових підходів щодо визначення
терміну „інноваційний потенціал” показав, що в більшості
випадків зміст категорії „інноваційний потенціал” має або
обмежений характер, або взагалі не має чіткого визна-
чення через ототожнення інноваційного та інших видів
потенціалу. Остільки контури цієї категорії не є статични-
ми і формуються під дією великої кількості різноплано-
вих чинників, і внутрішнього, і зовнішнього ґатунку, то
обґрунтування сучасного змісту категорії „інноваційний
потенціал” потребує використання принципів комплекс-
ного підходу, чіткого розмежування внутрішніх її ком-
понент та фаз відтворення інноваційних процесів. Урахо-
вуючи вищезазначене, на наш погляд, під „інноваційним
потенціалом” доцільно розуміти багаторівневу систему
необхідних і достатніх умов, спрямованих на створення,
накопичення, перерозподіл та ефективне використання
всіх наявних і потенційних можливостей інноваційного
розвитку. Це визначення, на відміну від інших, дозволяє
виявити як глибинні внутрішні закономірності інновацій-
ного потенціалу, так і його зв’язок з зовнішньою систе-
мою його відтворення.

Для більш чіткого окреслення контурів категорії
„інноваційний потенціал” доцільно здійснити її розме-
жування в межах окремих рівнів суспільно-економіч-
ного розвитку. На наш погляд, слід чітко розмежува-
ти інноваційний потенціал світового (планетарного),
макроекономічного та мікроекономічного рівня. Світо-
вий інноваційний потенціал може бути визначено як
планетарну багаторівневу систему формування спри-
ятливих умов щодо створення, накопичення, перероз-
поділу та ефективного використання всіх наявних і
потенційних можливостей  інноваційного розвитку всіх
суб’єктів світового співтовариства. На макроеконо-
мічному рівні доцільним формулюванням терміну
„інноваційний потенціал” є наступне: система відно-
син з приводу створення, накопичення, перерозподі-
лу та ефективного використання всіх наявних і потен-
ційних можливостей інноваційного розвитку всіх

суб’єктів національного суспільно-економічного роз-
витку. Інноваційний потенціал на мікроекономічному
рівні є системою відносин з приводу створення, нако-
пичення, перерозподілу та ефективного використання
всіх наявних і потенційних можливостей інноваційно-
го розвитку окремих суб’єктів національного суспіль-
но-економічного розвитку.

Визначені термінологічні контури дослідження
інноваційного потенціалу дозволять комплексно відоб-
разити можливості всіх етапів механізму функціону-
ваннґ інноваційної сфери від сприйняття нововведеня,
використання технологічного, економічного і ринко-
вого ефектів до впровадження і комерціалізації досяг-
нень науки у суспільному виробництві.
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Шаперенков А. В. Сучасні термінологічні
контури дослідження інноваційного потенціалу

Узагальнено та проаналізовано існуючі наукові

погляди щодо визначення термінів „потенціал” та „інно-
ваційний потенціал”. Запропоновано їх авторське трак-
тування, яке дозволяє виявити глибинні внутрішні за-
кономірності розвитку інноваційного потенціалу.

Ключові слова: ресурси, нововведення, іннова-
ція, потенціал, інноваційний потенціал,

Шаперенков А. В. Современные терминоло-
гические контуры исследования инновационно-
го потенциала

Обобщено и проанализировано существующие
научные взгляды относительно определения терминов
„потенциал” и „инновационный потенциал”. Предло-
жена их авторская трактовка, которая позволяет об-
наружить глубинные внутренние закономерности раз-
вития инновационного потенциала.

Ключевые слова: ресурсы, нововведения, инно-
вация, потенциал, инновационный потенциал

Shaperenkov A. V. Modern terminology
contours of research of innovative potential
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Постановка проблеми. Зміна економічних умов
господарювання в Україні, необхідність формування
розвиненого ринкового інноваційного середовища ак-
туалізує завдання посилення інтеграції між основними
учасниками інноваційного процесу, до яких насампе-
ред належить наука, освіта і виробництво. Саме інте-
грація цих сфер, як показує передовий зарубіжний
досвід, забезпечує провідні позиції країн у міжнародній
конкуренції, підвищує науково-технічний потенціал і
ефективність економічних процесів в цілому.

Сучасну українську економіку характеризує
низький рівень інтеграції. На практиці зворотні зв’яз-
ки між суб’єктами інноваційної діяльності мають не-
систематичний, часто формальний характер; перева-
жає роз’єднаність між реальним і банківським секто-
рами економіки, між добувним і переробним комп-
лексами промисловості, між наукою і виробництвом.

Подолання дезінтеграції окремих стадій іннова-
ційного процесу, відновлення його цілісності, залу-
чення в нього дієвих елементів інноваційної інфра-
структури, які сприяють перетворенню результатів на-
укових досліджень і розробок в інновації, – в цьому
полягає центральне завдання державної політики, орі-
єнтованої на конкурентоспроможність національної еко-
номіки. Реалізація інноваційного напрямку структур-
ної перебудови економіки (закладеного в Концепції
науково-технологічного та інноваційного розвитку
України, Концептуальних засадах стратегії еконо-
мічного та соціального розвитку України на 2002 –
2011 роки, Стратегії економічного і соціального роз-
витку України „Шляхом європейської інтеграції” на
період з 2004 по 2015 роки) неможлива без удоскона-
лення чинних форм інтеграції і впровадження нових
перспективних варіантів співробітництва науки, осві-
ти і виробництва.

Такі форми інтеграції як наукові і технологічні пар-
ки, кластери, науково-виробничі об’єднання, навчаль-
но-науково-інноваційні комплекси, спільні науково-
навчальні комплекси, університети нового типу – до-
слідницькі, академічні, інноваційні, підприємницькі

мають значний потенціал громадських змін, що особ-
ливо важливо для України, частка якої на світовому
ринку інновацій, який оцінюється в 2,5 – 3 трлн дол.,
складає всього 0,05 – 0,1 %. Тому проблема посилен-
ня взаємозв’язків між учасниками інноваційного про-
цесу, розвитку традиційних і впровадження нових для
України форм їх інтеграції є вельми актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню проблем інтеграції науки, освіти і вироб-
ництва, аналізу наявних механізмів їхньої взаємодії
приділяють значну увагу і російскими, і українські
вчені, про що свідчать роботи О. Амоші [2], О. Голі-
ченко, Л. Гохберга, Г. Кітової, Т. Кузнєцової [3; 7],
Ю. Левицького [8], В. Макарова [11], Ю. Мацевітого
[9], К. Плєтньова, М. Чумаченка [17] та ін. Однак
рівень вивчення проблеми налагодження ефектив-
них взаємозв’язків між цими сферами недостатній,
зокрема досі малодослідженими залишаються питан-
ня аналізу нових тенденцій і перспектив розвитку
організаційних форм інтеграції між науковими й освіт-
німи установами, виробництвом та організаціями
інноваційної інфраструктури. З огляду на це метою
дослідження є обґрунтування перспективних для
умов України форм інтеграції, здатних відповідати
характеру сучасних виробничих, організаційних і
соціальних процесів, формату інституційних відносин
у науково-освітній сфері та виробництві.

Стратегічний пріоритет розбудови інформацій-
ного суспільства і суспільства знань зумовлено на-
гальними потребами розвитку України. У сучасному
глобалізованому світі ще більш наочною стала зако-
номірність, яка проявлялася і в попередні десятиліття:
ступінь розвитку економіки і суспільства в цілому є
напряму пов’язаним зі становищем науки і науково-
технічної діяльності в країні. Для України особливо
важливим є те, що наукові дослідження, нові знання і
технологічні нововведення, що створюються на їхній
базі, можуть служити джерелом економічного зро-
стання в умовах браку чи відсутності додаткових вкла-
день праці і капіталу, а однакові за обсягом інвестиції
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дають набагато більший ефект в умовах сприятливого
інноваційного та наукового середовища. Одна з ви-
значальних особливостей економіки ХХІ століття по-
лягає в тому, що джерелом зростання продуктивності
праці у світі дедалі більше стають інновації у широко-
му сенсі – і оптимізація виробничих процесів, і безпо-
середня інтеграція у виробництво нових технологій,
виробів, видів послуг. Зростання ж продуктивності
праці є рівнозначним зростанню кількості людей, зай-
нятих у виробництві товарів і послуг, та збільшенню
капіталовкладень.

З іншого боку, у самому науковому процесі та у
безпосередньо пов’язаних з ним освітній і інноваційній
сферах дедалі більше зростає значення міжнародного
співробітництва у найрізноманітніших його формах –
від масштабних і тривалих наукових програм за участі
десятків національних урядів і наукових установ, до
участі окремих науковців у конкретних короткотермі-
нових проектах, що реалізуються в інших країнах. Крім
іманентної логіки наукового процесу, зростання зна-
чення міжнародної співпраці зумовлюється також і
збільшенням витрат на наукові дослідження у світі (не-
зважаючи на економічну кризу) [25] та, у зв’язку з
цим, ширшим залученням дослідників і дослідницьких
колективів з-за кордону. Готовність до активної участі
у міжнародних дослідницьких проектах стає для нау-
ковця так само необхідною, як і високий рівень суто
фахової підготовки та володіння загальнонауковими
прийомами і методами здійснення досліджень.

Зміни, що відбуваються у царині міжнародної
наукової співпраці протягом останнього десятиліття,
мають такі суттєві риси: 1) науковий світ стає ще більше
взаємопов’язаним: сьогодні понад 35 % статей, що
публікуються у міжнародних фахових виданнях, є ко-
лективними роботами, автори яких працюють у різних
країнах (1996 року цей відсоток становив 25 %);
2) мобільність і здатність швидко реагувати на нові
наукові проблеми і нові можливості для досліджень,
що можуть з’являтися, зокрема, в інших країнах
стають дедалі необхіднішими для науковців; 3) незва-
жаючи на зростання активності великих міжнародних
організацій і партнерств у посиленні міжнародного на-
укового співробітництва, головними суб’єктами
міжнародного наукового співробітництва залишаються
окремі вчені і наукові колективи, що прагнуть макси-
мально використовувати нові можливості для отри-
мання нових знань і створення нових технологій;
4) один з важливих для самої міжнародної наукової
інфраструктури результатів посилення співробітництва
полягає у розвитку наукових мереж, і формалізова-
них, і неформальних. Основою цих мереж є індивіду-
альні науковці і дослідницькі колективи, здатні, спи-
раючись на новітні інформаційно-комунікаційні техно-

логії, ефективно працювати на глобальному рівні;
5) міжнародне наукове співробітництво приносить його
учасникам суттєву користь і в аспекті посилення по-
зицій науковців відповідних країн на міжнародному
рівні і виходу на нові ринки, і в сенсі розширення
спектру наукових досліджень.

З огляду на зазначене, посилення участі україн-
ських науковців у міжнародному співробітництві, ак-
тивніша інтеграція України в європейський і світовий
інтелектуальний простір є суттєвим ресурсом для роз-
витку вітчизняної науки, освітньої та інноваційної сфер,
а відтак для всього українського суспільства. Такий
підхід здобув визнання і на найвищому державному
рівні. У Щорічному Посланні Президента України до
Верховної Ради 2011 року, зокрема, йдеться: „Пер-
спективним шляхом збереження і нарощування науко-
вого потенціалу є пріоритетний розвиток різноманіт-
них форм міжнародного співробітництва, участь у дво-
сторонній, багатосторонній, і зокрема загальноєвро-
пейській, кооперації наукових досліджень та інженер-
но-технічних розробок. Ефективне вирішення цього
завдання зробить українську науку потужним локо-
мотивом позитивних змін в економіці насамперед у
розвитку вітчизняної високотехнологічної промисло-
вості, поліпшенні інвестиційного клімату, а також у
сприянні прогресивним структурним перетворенням”
[26]. Для підвищення ступеня інтегрованості україн-
ської науки у європейський і світовий інтелектуаль-
ний простір необхідно звернути увагу на низку про-
блем, вирішення яких потребує, зокрема, і заходів
структурно-інституційного характеру.

Розглянемо Україну у дзеркалі наукометричних
показників. Однією з найбільш характерних ознак
наявності проблем в інтеграції української науки у світо-
вий інтелектуальний простір є низький індекс цитування
праць вітчизняних науковців, а також і низькі інтегральні
індекси розвитку української науки в цілому. Протягом
кількох останніх років за показниками цитування про-
відної міжнародної бази даних наукової інформації
SCOPUS Україна стабільно посідає місця у четвертому
десятку країн світу. Станом на 11.07.2011 року, за дани-
ми бази SCOPUS, Україна посідала 38-ме місце [27],
між Ірландією і Угорщиною (близько за півроку до того,
у грудні 2010 року, Україна посідала 33-тє місце). При
цьому зазначимо, що і ці не надто високі місця у між-
народному рейтингу забезпечено порівняно великою
кількістю і високою якістю наукових праць у доволі не-
численних традиційно сильних в Україні напрямах. Зок-
рема, йдеться про молекулярну біологію, генетику, ма-
теріалознавство, певні розділи хімії і фізики.
Водночас у багатьох галузях, наприклад, гуманітарних
наук визнаних на міжнародному рівні публікацій в
Україні створюють буквально лічені одиниці.
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Безперечно, низькі показники цитування автома-
тично не означають низької якості роботи українських
науковців. Існують потужні чинники загальноеконо-
мічного і інфраструктурного характеру, що вплива-
ють на індекси цитування (насамперед – рівень фінансу-
вання наукових установ та наявність потужних фахо-
вих видань і наукових видавництв). Разом з тим низькі
показники цитування недвозначно свідчать, як мінімум,
про недостатню обізнаність закордонних колег із до-
робком вітчизняних учених, що якраз і вказує на да-
леко не достатню інтегрованість української науки у
міжнародний дослідницький, освітній та інноваційний
процеси. Наукометрія і реферовані бібліографічні бази
даних не є рівнозначними самому процесу міжнарод-
ного наукового співробітництва, проте вони є надійним
індикатором стану такого співробітництва, місця краї-
ни на науковій мапі світу і ступеня інтегрованості краї-
ни у світовий науковий, інноваційний і освітній простір.

Однією з вагомих причин того, що українських
фахівців мало цитують, а відповідно, і мало знають за
кордоном, є недостатній рівень володіння іноземними
мовами (насамперед англійською) та низький рівень
обізнаності з міжнародними фаховими виданнями, які
можуть публікувати роботи наших учених, а також із
міжнародними проектами, у яких вони можуть брати
участь. Таке становище склалося також через те, що
індивідуальні науковці й наукові колективи часто не
мають адекватних мотивів для того, щоб докладати
реальних зусиль для інформування зарубіжних
колег про результати своєї дослідницької діяльності.
У багатьох випадках вимоги до результатів досліджень
(поточні публікації, дисертаційні роботи, проектна до-
кументація тощо) щодо зарубіжного досвіду з від-
повідної теми мають формальний характер. З іншого
боку, реальне урахування актуальних результатів за-
рубіжних колег у власних роботах досі надто часто не
вважається по-справжньому важливим компонентом
дослідження, а тому не посідає належного місця се-
ред пріоритетів при здійсненні досліджень і докумен-
туванні їхніх результатів.

Упродовж останніх двох років профільними орга-
нами державної влади та Національною академією наук
України було вжито низку заходів, спрямованих на
поліпшення представленості української науки у про-
відних міжнародних базах даних наукової інформації.
2009 року Міністерством освіти і науки України та
Національною академією наук України було досягну-
то стратегічні домовленості з упорядником бази даних
SCOPUS, компанією Elsevier щодо збільшення
кількості поданих у базі українських наукових видань.
На основі вивчення досвіду функціонування між-
народних реферованих бібліографічних баз даних роз-
почалася робота з впровадження наукометричних

методик у вітчизняний науковий процес. 2009 року
Президією НАН України було ухвалено рішення щодо
налагодження на базі Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського постійного моніторингу на-
укового потенціалу на основі показників бази даних
SCOPUS [28]. Наприкінці 2009 року міжнародні публі-
кації і показники цитування увійшли до переліку ви-
мог до робіт, що подають на здобуття Державних
премій України в галузі науки і техніки та на здобуття
щорічних премій Президента України для молодих
учених [29].

У грудні 2009 року рішенням колегії Міністер-
ства освіти і науки України показник „Кількість публі-
кацій у наукометричній міжнародній базі даних
SCOPUS” було ухвалено як один з показників оціню-
вання результативності наукової та науково-технічної
діяльності вищих навчальних закладів [30]. „Положен-
ня про дослідницький університет”, затверджене
Постановою Кабінету Міністрів України № 163 від
17 лютого 2010 року, зокрема, регламентує мінімаль-
ну кількість наукових робіт (150), яку співробітники
університету мають щорічно публікувати у виданнях,
що індексуються базами даних Web of Science та (або)
Scopus, для надання (підтвердження) статусу дослід-
ницького університету[31].

Разом із реалізацією зазначених вище заходів
потрібною є подальша робота для суттєвих зрушень у
поступі щодо показників цитування праць українських
науковців. Проблема потребує комплексного вирішен-
ня, що виходить за межі хоча й необхідних, але не
достатніх кроків, пов’язаних з присутністю у міжна-
родних наукометричних базах. Доцільною є, зокрема,
інституційна оптимізація, головним складником якої
має стати покладення завдання з координації зусиль,
спрямованих на активізацію міжнародної співпраці
українських науковців, на єдиний орган, яким може
стати Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України. Для забезпечення ефективності
цих зусиль також необхідно передбачити цільове фінан-
сування ключових заходів. При цьому варто наголо-
сити, що в інституційному аспекті найважливішим є
не так створення чи ліквідація якихось органів, як чітке
визначення, розмежування і підпорядкування повно-
важень виконавців та визначення відповідальних
за всю роботу і кожну її ділянку. Відповідні заходи
мають здійснюватися у постійній тісній взаємодії
профільних органів державної влади та наукових і
науково-освітніх установ, передусім – Державного
агентства з питань науки, інновацій та інформатизації
України, Національної академії наук України, галузе-
вих академій наук України, Міністерства освіти і на-
уки, молоді та спорту України.

Серед заходів необхідно передбачити: 1) держав-
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ному агентству з питань науки, інновацій та інформа-
тизації України, Міністерству освіти і науки, молоді та
спорту України за участі Національної академії наук
України, галузевих академій наук посилити діяльність
із забезпечення доступності результатів роботи україн-
ських науковців для міжнародної наукової спільно-
ти, – зокрема, активізувати процес створення нових
фахових видань та публікацію у них повнотекстових
праць українською і англійською мовами, а також за-
безпечення вільного доступу до анотацій таких праць
в Інтернеті, а до повнотекстових матеріалів – у вільно-
му доступі та/або через провідні міжнародні бази да-
них наукової інформації; 2) міністерству освіти і на-
уки, молоді та спорту України, Державному агентству
з питань науки, інновацій та інформатизації України,
науковим та науково-освітнім установам розробити та
впровадити заходи, спрямовані на посилення обізна-
ності науковців з актуальними результатами роботи
зарубіжних колег, для чого, зокрема, розробити від-
повідні вимоги до публікації результатів наукових
досліджень у фахових виданнях, а також вимоги до
дисертаційних робіт; впровадити заходи заохочення
науковців, що публікують свої роботи іноземними мо-
вами, зокрема – у вітчизняних фахових виданнях;
3) Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни, Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації України розробити пропозиції щодо змін
до програм вивчення іноземної мови в аспірантурі для

забезпечення володіння іноземними мовами україн-
ських науковців на рівні, достатньому для самостійно-
го пошуку й ознайомлення з фаховою інформацією,
підготовки публікацій та комунікації із зарубіжними
колегами і науковими установами; 4) Міністерству
освіти і науки, молоді та спорту України за участі
Національної академії наук України і громадських
організацій запропонувати дієві механізми розширення
автономії українських вищих навчальних закладів та
наукових установ у частині спрощення визнання вищої
освіти та наукових ступенів (нострифікації відповідних
дипломів), отриманих за межами України.

Традиційно розвинутим в Україні напрямом інте-
грації є співробітництво наукових установ академічної
науки й університетської освіти, зокрема наукових ін-
ститутів НАН України і ВНЗ III-IV рівнів акредитації,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді
та спорту (МОНМС) України. Досвід інтеграції акаде-
мічної науки й освіти – це насамперед досягнення
Московського фізико-технічного інституту і Сибір-
ського відділення АН СРСР, які отримали широке роз-
галуження на пострадянському просторі, в тому числі
в Україні, де було створено мережа базових фізтехів-
ських кафедр. На цьому етапі інтеграція фундаменталь-
ної науки, основним центром розвитку якої є державні
академії наук, і освітньої діяльності здійснюється у та-
ких формах співробітництва:

1. Спільні навчально-наукові (науково-навчальні)
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Рис. 1. Структура Академічного науково-освітнього комплексу „Ресурс”*

* Джерело: [1]
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центри (комплекси, інститути) на базі наукових
установ НАН України або вищих навчальних закладів
Наприклад, Науково-навчальний комплекс „Економ-
освіта” на базі Інституту регіональних досліджень НАН
України спільно з Національним університетом
„Львівська політехніка” та Тернопільським державним
економічним університетом; Навчально-науковий комп-
лекс „Прогрес” на базі Чернігівського державного інсти-
туту економіки і управління спільно з Інститутом еконо-
міко-правових досліджень НАН України.

Пілотним для України проектом є Академічний
науково-освітній комплекс „Ресурс” (АНОК), засно-
ваний у 2003 р. шляхом добровільного об’єднання на-
укових і навчальних закладів м. Харків. АНОК є юри-
дичною особою, до структури якого входять наукові
підрозділи Інституту проблем машинобудування (ІПМ)
ім. А. М.Підгорного НАН України і Національного на-
укового центру „Харківський фізико-технічний інсти-
тут” НАН України, факультети, кафедри і лабораторії,
центри колективного користування науковим облад-
нанням, які створено спільно з вісьмома провідними
державними ВНЗ вищого рівня акредитації, а також
ліцеї ВНЗ м. Харкова та ліцей „Академічний” ІПМ
ім. А. М. Підгорного НАН України (рис. 1). Діяльність
АНОК спрямовано на створення сприятливих умов для
інтеграції академічної науки і вищої освіти, підвищен-
ня рівня загальної та спеціальної освіти, забезпечення
цільової підготовки, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації кадрів в області перспективних, пріоритет-
них напрямів науки і техніки.

Розвиток подібних до АНОК науково-освітніх
структур є одним з перспективних напрямів інтеграції
в Україні, оскільки ґрунтується на багаторічних націо-
нальних надбаннях і враховує наявні моделі функці-
онування науково-освітніх комплексів Заходу.
Крім того, цей напрям є менш витратним у порівнян
ні, наприклад, з розвитком наукового складника
окремого університету. Спільні науково-освітні (освіт-
ньо-наукові) структури НАН України, інших галузевих
академій наук і провідних вищих навчальних закладів
IV рівня акредитації дозволяють за рахунок поєднання
усіх своїх можливостей, об’єднання інтелектуальних,
матеріальних, інформаційних та інших ресурсів раціо-
нально використовувати потенціал, відкидаючи не-
обхідність здійснення величезних фінансових вкладень.

2. Базові кафедри і філії кафедр ВНЗ (НДІ),
 утворених на базі академічних наукових установ
НАН України (ВНЗ), де здійснюється практична підго-
товка студентів, виконуються наукові дослідження сту-
дентами, аспірантами і докторантами, проводиться
наукова та науково-технічна діяльність за пріоритетни-
ми напрямами розвитку науки і техніки та міжнарод-
ними грантами. Наприклад, 18 філій кафедр створено

в інститутах НАН України Харківським національним
університетом (ХНУ) ім. В. Н. Каразіна; шість філій
кафедр створено Національним технічним університе-
том „Харківський політехнічний інститут” (НТУ „ХПІ”)
на базі науково-дослідних лабораторій НАН України.

3. Кафедри (факультетів) цільової підготовки
кадрів, які мають статус відділень вищих навчальних
закладів при організаціях НАН України і покликані
готувати кадри для академічних організацій, галузе-
вих НДІ і підприємств, виходячи з потреб останніх.
Як приклад, наведемо кафедру математичного моде-
лювання цільової підготовки на засадах спільного
фінансування Львівського національного університе-
ту ім. І. Франка в Інституті прикладних проблем ме-
ханіки і математики НАН України; факультет цільової
підготовки наукових і педагогічних кадрів Інституту
чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України та
Національної металургійної академії України.

4. Спільні лабораторії і науково-методичні
центри, створених для розв’язання найважливіших
проблем фундаментального і прикладного характеру.
Наприклад, Науково-дослідна лабораторія проблем
клітинних контактів Інституту біоколоїдної хімії
ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України та Українського дер-
жавного університету харчових технологій; Науково-
методичний центр з автоматизації наукових досліджень
Київського національного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка та Інституту фізики і металофізики НАН України.
Розгалужена мережа міжвідомчих галузевих науково-
дослідних лабораторій (станом на 2010 р – 34 од.),
функціонує на базі ХНУ ім. В. М. Каразіна.

5. Спільні філії і факультети подвійного під-
порядкування (МОНМС України та НАН України), на-
приклад, філія Інституту економіки промисловості
НАН України при Луганському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка, філія Інституту фізики
НАН України при Східноукраїнському національному
університеті ім. В. Даля.

6. Організації спільних спеціалізованих рад з при-
судження наукових ступенів на базі провідних ВНЗ і
НДІ НАН України, зокрема спеціалізована рада із за-
хисту докторських дисертацій створена Інститутом елек-
тродинаміки НАН України спільно з НТУ „КПІ”.

7. Науково-дослідні інститути при ВНЗ –
самостійні наукові організаціі, і мають статус юридич-
ної особи і створюються для вирішення крупних на-
укових і науково-технічних проблем, здійснюючи свою
діяльність у тісному співробітництві і взаємозв’язку з
факультетами і кафедрами ВНЗ. Наприклад, розгалу-
жена мережа науково-дослідних інститутів мають НТУ
„КПІ” (12 НДІ), Національний університет біоресурсів
і природокористування України (11 НДІ), ХНУ
ім. В. Н. Каразіна (7 НДІ).
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Новою формою інтеграції академічних НДІ з уні-
верситетами є центри фундаментальної освіти. В
Україні діє лише один такий центр на базі Інституту
теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН Украї-
ни, який створено для підготовки висококваліфікова-
них наукових кадрів світового рівня. В основу діяль-
ності центру закладено систему безперервної освіти
обдарованої молоді, яка складається з трьох етапів:
роботи зі школярами фізико-математичних ліцеїв, сту-
дентами кафедр природничих факультетів університетів
і аспірантами академічних НДІ і університетів. В центрі
викладають провідні науковці НАН України, а студен-
ти залучаються до процесу досліджень, зокрема з
міжнародних проектів і програм.

Перспективною інтеграційною структурою є
комерційні навчальні центри – центри підготовки
кваліфікованих фахівців з відповідним галузевим
профілем знань, які за кордоном створюються на базі
університетів, а в Україні таким структурам доцільно
надавати статус подвійного підпорядкування (МОНМС
України та НАН України) для забезпечення високого
рівня їхньої кадрової, матеріально-технічної, інформа-
ційної бази. У кожній країні створення таких центрів –
затратний захід, який потребує залучення приватних
інвестицій великих підприємств, зацікавлених у підго-
товці компетентних фахівців на сучасній науковій і
приладовій базі. Комерційна основа діяльності таких
структур з одночасною державною підтримкою могла
б бути первинним фінансовим джерелом їх створення
в Україні.

Для забезпечення відповідності наукової діяльності
ВНЗ сучасним вимогам якісної підготовки кадрів, на-
сичення економіки країни перспективними науковими
ідеями і розробками, придатними для подальшого впро-
вадження, реалізації завдання повноправного входження
національної системи вищої освіти і науки до Євро-
пейського простору вищої освіти та Європейського
простору наукових досліджень доцільно формувати у
країні мережу університетів нового типу – дослідни-
цьких, підприємницьких, академічних, інноваційних.
Дані форми інтеграції особливо актуальні для постра-
дянських країн, в яких змінено тип економічної систе-
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ми, але сфери науки і освіти досі охарактеризовано
проблемами неадекватності сучасним вимогам соціаль-
но-економічного розвитку.

Дослідницькі університети – одна з прогресив-
них сучасних форм інтеграції науки і освіти, яка отри-
мала розгалуження у всіх економічно розвинутих краї-
нах. На початок XXI століття з 3,5 тис. різних навчаль-
них закладів США (магістерських ВНЗ, старших ко-
леджів, молодших коледжів та інших дворічних ВНЗ,
чотирирічних ВНЗ) близько 250 мали статус дослід-
ницького (докторського). У Великобританії нарахо-
вувалося 73 таких університети, Німеччині – 70,
Іспанії – 41. Для таких університетів є характерними:
1) тісний зв’язок навчання і досліджень на всіх етапах
освітнього процесу; 2) проведення крупних фунда-
ментальних досліджень; 3) конструктивна співпраця з
бізнесом і налагоджена система комерціалізації резуль-
татів наукової діяльності, здійснювана в просторі близь-
кому до університетів, переважно в наукових парках;
4) значно менша кількість студентів у розрахунку на
одного викладача (приблизно 6:1), у той час як у зви-
чайних ВНЗ це співвідношення складає 12:1; 5) ак-
тивна робота зі світовими науково-дослідними цент-
рами; 6) суттєвий вплив на державний і регіональний
соціально-економічний розвиток.

Зарубіжні університети посідають значне місце в
державному секторі наукових досліджень у розвину-
тих країнах. У табл. 1 наведено дані про питому вагу
наукових працівників університетів у загальній кількості
зайнятих у науково-технічній сфері різних країн Захід-
ної Європи.

Станом на кінець 2010 р. статус дослідницького
національного ВНЗ було надано 14 вищим навчальним
закладам, зокрема НТУ України „КПІ”; Національно-
му університету „Львівська політехніка”; Київському
національному університету ім. Т. Шевченка; Львівсько-
му національному університету ім. І. Франка;
НТУ України „ХПІ”; ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Східно-
українському національному університету ім. В. Даля.

Принципове значення для вироблення результа-
тивної моделі інтеграції академічної науки й освіти має
досвід роботи поки що єдиного в Україні вищого на-

Таблиця 1
   Склад наукових працівників університетів деяких країн Західної Європи *

Країна Німеччина Франція Велика  
Британія 

Нідерланди Австрія 

Питома вага науковців університетів у 
загальній чисельності науковців країни 
(%) 

21,9 24,9 24,4 29,1 29,2 

 

* Джерело: [6, с. 20]
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вчального закладу, підпорядкованого Національній ака-
демії наук України – Київського університету права
НАН України, створеного на базі Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. Діяльність
університету побудовано на тісній взаємодії юридич-
ної освіти і фундаментальних теоретичних досліджень
у галузі права і спрямовано на підготовку наукових
кадрів вищої кваліфікації для потреб фундаментальної
науки і сучасних наукоємних виробництв і технологій.
Досвід створення академічного університету є при-
кладом реальної інтеграції науки і освіти, який сприяє
підвищенню ефективності наукових досліджень і освіт-
нього процесу. Втім, досі до кінця не визначено його
правовий статус в системі національного законодав-
ства, що створює певні перешкоди для поширення
його досвіду в організації інших вищих навчальних
закладів при академічних інститутах.

Низка провідних зарубіжних університетів, які по-
ставили перед собою завдання стійкого розвитку в умо-
вах глобального, з високим рівнем конкуренції ринку
науково-освітніх послуг активно працюють над іннова-
ційними формами освітньої і наукової діяльності. Су-
часне виробництво, засноване на знанні, вимагає від
університетів постійного вдосконалення освітніх про-
грам, впровадження нових форм освоєння знань, підви-
щення кваліфікації викладацького складу, оновлення
матеріально-технічної бази. Найбільш розвиненим підхо-
дом до вирішення цієї проблеми є концепція „підприєм-
ницького університету”, яку сформулював Б. Кларк [19]
на основі вивчення практики роботи п’яти європейських
університетів: University of Warwick, University of
Strathclyde (Великобританія), University of Twente
(Нідерланди), University of Joensuu (Фінляндія),
Chalmers University of Technology (Швеція).

Термін „підприємницький” Б. Кларк розглядає як
характеристику суспільства XXI ст., зокрема уні-
верситету та його підрозділів, акцентуючи увагу на
тому, які заходи повинен зробити університет, щоб
відповісти на зовнішні виклики і зайняти перспективні
позиції для забезпечення успішної роботи в майбут-
ньому. Кларк виділяє п’ять напрямів трансформації тра-
диційного університету в підприємницьку організацію:

посилення управлінського ядра університету
для більш швидкого и гнучкого реагування на запити
суспільства, які постійно змінюються і розширюються;

розширення периферії розвитку університету,
тобто створення нових підрозділів університету, які
більш пристосовані, ніж традиційні факультети і ка-
федри, до взаємодії із зовнішніми організаціями. Такі
підрозділи є спеціалізованими офісами, що забезпе-
чують контакти з промисловістю, захист інтелектуаль-
ної власності, пошук фінансування на основі взаємо-
дії з різними фінансово-кредитними організаціями.

Водночас вони можуть створюватися у формі міждис-
циплінарних дослідницьких центрів для виконання кон-
кретних проектів;

диверсифікація джерел фінансування за раху-
нок додаткових приватних, державних і суспільних
джерел фінансування – грантів і державних контрактів,
промисловості, місцевої влади, авторських гонорарів
за використання інтелектуальної власності, добро-
дійних фондів, плати за навчання;

стимулювання професорсько-викладацького
складу до роботи над реалізацією інноваційних ідей
розвитку університету;

розвиток підприємницької культури відповідно
до організаційних змін в роботі університету для фор-
мування набору поглядів і цінностей викладацького
колективу, культивування індивідуальності і високої
репутації університету.

Однак у наукових і викладацьких кругах термін
„підприємництво” щодо науки та освіти зустрів не-
однозначну реакцію, викликану асоціаціями з
агресивними підприємцями, які переслідують лише
власну вигоду. Така суспільна думка стала однією з
причин використання більш нейтрального терміну –
інноваційний університет, коли ті університети, що
брали участь в експерименті Б. Кларка, об’єднали-
ся у 1997 р. в асоціацію під назвою „Європейський
консорціум інноваційних університетів” (ECIU).
Незважаючи на це, усі члени асоціації визнають себе
підприємницькими організаціями [18].

Досвід успішної реалізації підприємницького сти-
лю роботи вищої школи реалізований рядом провідних
російських університетів – Томським політехнічним
університетом, Томським державним університетом
систем управління і радіоелектроніки, Нижньогородсь-
ким державним університетом ім. М. І. Лобачевсько-
го (НДУ), а також асоціативним членом ECIU –
Південним федеральним університетом.

Так, результатом тривалого і масштабного екс-
перименту, який було проведено в НДУ ім. М. І. Ло-
бачевського стало впровадження управлінського ме-
ханізму функціонального об’єднання зусиль кафедр,
лабораторій, факультетів для вирішення крупних про-
блем, наприклад, реалізації державних інноваційних
програм. Головним інструментом розвитку універси-
тету став принцип внутрішнього сумісництва завдяки
створенню в університеті напівавтономних підрозділів,
які задовольняють конкретні запити суспільства і дер-
жави за рахунок додаткових джерел фінансування.

Схему організації і управління НДУ ім. М. І. Ло-
бачевского успішно апробовано, і вона вже протягом
тривалого періоду забезпечує науково-освітній і куль-
турний розвиток університету, його стійке економічне
зростання [15]. На рис. 2 представлено мережу взає-
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Рис. 2. Мережа взаємозв’язків Нижньогородського державного університету

ім. М. І. Лобачевського із зовнішнім середовищем*
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* Джерело: [6, с20]

Рис. 3. Приблизний склад університетського комплексу
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Нижньогородський державний університет ім.  М . І.  Лобачевського
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мозв’язків університету як центру інтеграції із зов-
нішнім середовищем: великими і малими підприєм-
ствами, науковими організаціями, освітньою сферою,
органами державної влади.

Томський політехнічний університет розробляє
модель „академічного інноваційного університету”,
основними принципами якої є [10]: 1) створення
багатощаблевої системи підготовки елітних фахівців,
заснованої на поглибленому вивченні фундаменталь-
них дисциплін, самостійному вирішенні реальних інже-
нерних завдань, розвитку здібностей до інноваційної
діяльності; 2) стимулювання розвитку фундаменталь-
них досліджень та інноваційної діяльності університету;
3) диверсифікація джерел фінансування університету
і активний фандрайзинг; 4) розвиток інфраструктури
взаємодії університету із зовнішнім середовищем; 5)
формування інноваційної корпоративної культури.

Як свідчить світова практика, інноваційні універ-
ситети є центрами інноваційної активності в регіонах,
вони сприяють їхньому технологічному розвитку, на-
дають додаткові робочі місця, здійснюють перепідго-
товку кадрів, до того ж покликані знаходити конкретні
форми взаємовигідного співробітництва з місцевою
владою. Наприклад, одним з напрямів взаємодії НДУ
з регіоном став крупний проект із створення в райо-
нах Нижньогородської області спеціальних факультетів
дистанційного навчання, який частково фінансується
місцевими адміністраціями.

Досвід інноваційної діяльності російських універ-
ситетів найбільш корисний для України, оскільки ор-
ганізація науки і освіти в країнах пострадянського про-
стору має істотні відмінності від науково-освітньої
системи США, Західної Європи та інших розвинених
країн. Для країн колишнього СРСР є характерними
інституціональні особливості, пов’язані з виділенням
наукової діяльності в самостійні інститути – академії
наук, які мають значний потенціал в розвитку дослід-
ницької бази університетів, затвердженні принципів
фундаментальності в освітньому процесі. Враховуючи
ці особливості, а також те, що в академічних і галузе-
вих НДІ, наукових підрозділах ВНЗ накопичено значну
кількість наукомістких розробок і проектів нової нау-
ково-технічної продукції, готової до комерціалізації
можна зробити висновок про необхідність і можливість
вирішення завдання ефективного використання усього
інтелектуального багатства за рахунок взаємодії вузів-
ських, академічних і галузевих дослідницьких структур
в системі підприємницького типу – інноваційному
університеті.

На цьому етапі при створенні таких університетів
доцільно передбачити: тісну взаємодію університету з
академічними інститутами і науковими організаціями
галузевої науки; реалізацію ними спільних проектів з

розробки наукомісткої продукції; формування і
розвиток інноваційної інфраструктури університету
(наукових і технологічних парків, бізнес-інкубаторів,
інноваційно-технологічних центрів); розробку ком-
плексної програми підготовки висококваліфікованих
фахівців для наукової сфери і провідних галузей про-
мисловості; залучення інноваційних менеджерів до
управління новими підрозділами університету; засто-
сування гнучкої і диверсифікованої системи джерел
фінансування університету.

Деякі українські університети вже тривалий час
йдуть шляхом інноваційного розвитку (наприклад, НТУ
„КПІ”, Київський національний університет ім. Т. Шев-
ченка, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ „ХПІ”, Львівський
національний університет ім. Івана Франка). Для таких
університетів напрями трансформації університетської
структури в підприємницьку організацію можуть слу-
жити дієвим інструментом систематизації діяльності й
переходу від пошуку ефективних шляхів розвитку до
цільового стратегічного управління.

Серед інших відомих наразі концепцій нового
університету необхідно виокремити концепції чутливого
університету, мережевого університету, підприємства-
університету і університету-технополісу.

Поряд із різними концепціями розвитку універ-
ситетів у світовій практиці широкого поширення на-
були навчально-науково-інноваційні (університет-
ські) комплекси (ННІК), які створюються на базі уні-
верситетів і об’єднують навчальні, наукові й науково-
технічні підрозділи, технопарки, бізнес-інкубатори,
інноваційно-технологічні центри та інші підрозділи
університету, що діють спільно для досягнення мети
активізації і підвищення ефективності інноваційної
діяльності у вищій школі. Тобто це створення єдиного
регіонального університету, що поєднує вже наявні в
регіоні організації і підприємства, які втрачають свій
юридичний статус. На рис. 3 наведено приблизний
склад такого типу університетських комплексів.

Організаційною формою університетського ком-
плексу можуть бути також об’єднання юридичних осіб
в асоціації як некомерційні організації з правами або
без прав юридичної особи (рис. 4).

В Росії університетські комплекси набули широ-
кого поширення і діють на базі Санкт-Петербурзького
державного електротехнічного університету «ЛЕТІ»,
Петрозаводського державного університету, Новго-
родського державного університету, Томського дер-
жавного університету систем управління і радіоелект-
роніки, Орловського державного технічного універ-
ситету та інших ВНЗ.

В Україні поки що відсутні приклади таких ком-
плексів, але низка ВНЗ активно розвиває співробітни-
цтво з підприємствами реального сектора економіки.
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Наприклад, у 2010 р. Київським національним універ-
ситетом ім. Т. Шевченка підписано договір про співро-
бітництво з Асоціацією „Інноваційні підприємства
України”, з Українським союзом промисловців і під-
приємств. Зокрема, остання угода передбачає взаємні
консультації з питань підготовки компетентних фахівців
для українських підприємств, проведення наукових
досліджень з актуальних проблем розвитку національ-
ної господарської системи, співробітництво в галузі
впровадження науково-дослідних розробок у вироб-
ництво тощо. Загалом у 2010 р. Київським національ-
ним університетом ім. Т. Шевченка укладено 235 на-
укових та науково-технічних договорів з підприємства-
ми, які працюють у реальному секторі економіки, що
на 28 договорів більше ніж у 2009 р.

Таким чином, в результаті інтеграційних процесів
сучасний університет поступово трансформується в
економічний суб’єкт, який поєднує функції з виконан-
ня фундаментальних і прикладних досліджень, підго-
товки висококваліфікованих фахівців, комерціалізації
нових знань у готовий продукт. Безперервність інно-
ваційного циклу досягається завдяки об’єднанню на-
вколо університету науково-виробничої, навчальної і
соціально-культурної зони, яка забезпечує зв’язок
дослідницького центру та бізнесу, підтримує на стар-
товому етапі малі інноваційні підприємства.

На зустрічі міністрів, які опікуються вищою осві-
тою в країнах-учасниках Болонського процесу, що
відбулася 11 – 12 березня 2010 року в Будапешті та
Відні, прийнято „Будапештсько-Віденську Декларацію”
[20; 21] та офіційно проголошено створення Європей-

ського простору вищої освіти, що передбачалося
Болонською Декларацією у 1999 році. Болонська
декларація 1999 року визначила перспективу створен-
ня у 2010 р. конкурентоспроможного та привабливого
Європейського простору вищої освіти, в якому вищі
навчальні заклади можуть здійснювати свої різно-
манітні місії у суспільстві знань. При цьому студенти,
користуючись перевагами мобільності та безперешкод-
ним і об’єктивним визнанням кваліфікацій, знаходи-
тимуть найбільш оптимальну траєкторію отримання
освіти.

Починаючи з 1999 року, 47 учасників приєдна-
лися до такого баченням і зробили істотні кроки для
досягнення запланованих цілей. У співпраці між дер-
жавними установами, вищими навчальними заклада-
ми, студентами і викладачами, разом з роботодавця-
ми, агенціями із забезпечення якості вищої освіти,
міжнародними організаціями і європейськими устано-
вами проведено низку реформ з метою побудови
Європейського простору вищої освіти, який ґрунтує-
ться на довірі, співпраці і повазі до розмаїтості куль-
тур, мов і систем вищої освіти. Болонський процес і
новостворений Європейський простір вищої освіти
стали безпрецедентними прикладами регіональної,
транскордонної співпраці у сфері вищої освіти, викли-
кали значну зацікавленість у світі, зробивши євро-
пейську вищу освіту ще вагомішою, конкурентнішою
та престижнішою.

За висновками незалежного оцінювання і звітів
учасників, вищі навчальні заклади, персонал та сту-
денти щораз більше орієнтуються на цілі Болонського
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 Рис. 4. Типи університетських комплексів, наявні в світовій практиці
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процесу. Водночас поруч із констатацією значних
досягнень в реалізації Болонських реформ ці звіти
демонструють, що такі напрями діяльності в ЄПВО,
як реформа ступенів і навчальних програм, забезпе-
чення якості, визнання, мобільність, соціальний вимір,
запроваджено неоднаковою мірою. Значним недоліком
є також недостатність інформаційного супроводу, яка
призвела до того, що в низці країн відбулися акції про-
тесту проти Болонського процесу. При цьому основ-
не невдоволення протестуючих викликали кроки з ко-
мерціалізації освіти, що власне до Болонського про-
цесу ніяк не стосувалися і були помилково з ним
ідентифіковані саме через брак роз’яснювальної
роботи [22]. Відтак існує необхідність коректив подаль-
шої роботи із побудови Європейського простору вищої
освіти.

На період 2011 – 2020 рр. Льовенським/Лувен-
ла-Ньовським Комюніке визначено низку стратегічних
напрямків розвитку ЄПВО [23]. Основні зусилля по-
трібно спрямувати на завершення розпочатих реформ.
Це стосується забезпечення більшої мобільності сту-
дентам і викладачам, поліпшення викладання та на-
вчання у вищих навчальних закладах, підвищення
можливості працевлаштування випускників, а також
забезпечення якісної вищої освіти для всіх. На націо-
нальному рівні необхідно поліпшити взаємодію та ро-
зуміння Болонського процесу серед усіх зацікавле-
них суб’єктів і в суспільстві в цілому. Важливим є
розвиток академічної свободи, автономності та відпо-
відальності вищих навчальних закладів як принципів
Європейського простору вищої освіти, зростання ролі
вищих навчальних закладів у зміцненні демократич-
них суспільств і посиленні суспільної єдності. Потрібно
розширювати участь працівників вищих навчальних
закладів та студентів у структурах, що приймають
рішення, на європейському, національному та інсти-
туційному рівнях.

Необхідно сприяти створенню орієнтованого на
студента середовища, як засобу розширення його
можливостей в усіх формах навчання, пропонуючи
оптимальні рішення для забезпечення сталих та гнуч-
ких траєкторій навчання. Це також потребує співпраці
викладачів та дослідників на міжнародному рівні. Вища
освіта є основним рушієм для нововведень та еконо-
мічного і соціального розвитку в орієнтованому на
знання світі. Тому потрібно нарощувати зусилля та-
кож у контексті соціального виміру для забезпечення
рівних можливостей отримання якісної освіти, звер-
таючи особливу увагу на мало представлені групи.

Виходячи з висунутих завдань, постає необхідність
наступних кроків для розбудови Європейського про-
стору вищої освіти [20]: 1) cтворення національної рамки
кваліфікацій, що узгоджується із рамкою кваліфікацій

ЄПВО, з визначенням основних видів економічної діяль-
ності, галузей (напрямів) освіти, напрямів та профілів
підготовки фахівців; 2) вирішення проблеми формуван-
ня змісту освіти за академічними та професійними ква-
ліфікаціями із врахуванням відповідного рівня компе-
тенцій і результатів навчання; 3) запровадження сучас-
них механізмів врахування потреб ринку праці з метою
сприяння працевлаштуванню випускників; 4) розроб-
лення і запровадження професійних стандартів як
основи для модернізації державних освітніх стандартів
(навчальних програм, навчальних планів) з метою підви-
щення якості змісту професійної освіти та приведення
його у відповідність до вимог роботодавців; 5) розви-
ток українських і світових культурних цінностей, орієн-
тація на ідеали демократії і гуманізму, які необхідні для
існування та розвитку громадянського суспільства
України.

У квітні 2007 року Україна стала одним із
18 членів Європейського реєстру із забезпечення якос-
ті. Влітку 2008 року Реєстр розпочав свою діяльність.
Він діє відповідно до стандартів і рекомендацій Євро-
пейської асоціації забезпечення якості (ENQA). За-
провадження системи забезпечення якості вищої освіти
відповідно до цих стандартів передбачає: 1) дотримання
стандартів та рекомендацій щодо процесів внутріш-
нього забезпечення якості освіти у ВНЗ та процесів
зовнішнього забезпечення якості освіти у ВНЗ; 2) ство-
рення незалежних агенцій із забезпечення якості та
формування ефективних механізмів їхньої діяльності;
3) приєднання створюваних національних незалежних
агенцій із забезпечення якості до Європейського реєс-
тру агенцій із забезпечення якості (EQAR); 4) запро-
вадження національної системи рейтингів вищих на-
вчальних закладів відповідно до Берлінських принципів
ранжування та національної системи класифікації уні-
верситетів. Практика європейських країн показує, що
у процесі впровадження національної системи забез-
печення якості вищої освіти надзвичайно важливо
виявляти гнучкість та уникати сприйняття всіх стан-
дартів і рекомендацій як шаблону.

Реалізація сучасних процедур визнання поперед-
нього навчання (формального, неформального, нео-
фіційного) та розроблення національної рамки квалі-
фікацій навчання впродовж життя (FQ LLL): підвищен-
ня мобільності студентів і науково-педагогічних пра-
цівників вищих навчальних закладів у двобочних
напрямках, забезпечення портативності студентських
грантів та позик мобільності; створення національної
агенції з академічного визнання і міжнародного об-
міну –  національного центру європейської інформа-
ційної мережі із визнання (ENIC/NARIC). Трансфор-
мація мережі вищих навчальних закладів (інституцій-
ної структури) та її розвиток відповідно до тенденцій
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розвитку мережі ЄПВО: проведення в університетах
прикладних досліджень (навчання через наукові до-
слідження); трансформація університету в універси-
тет навчання впродовж життя; укрупнення (об’єднан-
ня) університетів, вищих навчальних закладів (як при-
клад, у березні 2009 року в м. Страсбург три універ-
ситети об’єдналися в один).

Міжнародній групі супроводу Болонського про-
цесу (Bologna Follow-up Group), створеній країнами-
учасницями, її українським представникам доцільно
зосередитися на розробці та впровадженні заходів для
сприяння належній реалізації узгоджених Болонських
принципів та напрямів діяльності у Європейському
просторі вищої освіти. Це надзвичайно актуально і на
загальнонаціональному, і конкретно інституційному
рівнях. Для України також важливими є напрацюван-
ня додаткових методів роботи, таких, як взаємне
навчання, навчальні візити та інша діяльність, спрямо-
вана на поширення в Україні європейського досвіду
та інформації щодо цілей Болонського процесу і
способів їх досягнення [20; 21].

З метою розбудови розвиненої інноваційної інфра-
структури в Україні, яка б охоплювали усі стадії інно-
ваційного процесу, Міністерством освіти і науки, мо-
лоді та спорту України розроблено Державну цільову
економічну програму „Створення в Україні інновацій-
ної інфраструктури на 2009-2013 роки”, відповідно до

якої передбачається створення на базі десятьох техніч-
них вищих навчальних закладів, які займаються на-
уковими дослідженнями і мають у своєму складі
організації інноваційної інфраструктури науково-вироб-
ничо-інноваційно-інвестиційних комплексів (НВІІК).
Такі комплекси будуть поєднувати процес навчання і
наукових досліджень з розвинутою мережею іннова-
ційних структур. По суті НВІІК є однією з моделей
університетських комплексів, пристосованих до
національних умов.

Подальшого розвитку потребують центри колек-
тивного користування науковим обладнанням, які
забезпечують доступ співробітників наукових органі-
зацій, ВНЗ і інноваційних компаній до сучасного об-
ладнання і технологій для проведення науково-техніч-
них робіт і виробництва конкурентоспроможної про-
дукції. За станом на кінець 2009 р. в системі НАН
України створено і діють 91 центр колективного кори-
стування, укомплектований сучасною матеріально-тех-
нічною базою за рахунок позабюджетних джерел фі-
нансування Академії.

В останні десятиріччя усе більш важливу роль у
забезпеченні національної конкурентоспроможності на
світових ринках грає така форма науково-дослідної орга-
нізації, як центр переваги (передових досліджень). Цент-
рами переваги визначають організації, які займаються
науковими дослідженнями і розробками в проривних

Таблиця 2
   Типи центрів переваги у світовій практиці*

* Джерело: [4, с. 44]

В. І. Ляшенко, А. І. Землянкин, І. Ю. Підорічева, Т. Ф. Бережна

 Тип центру переваги 
стратегічний системний експериментальний 

Спосіб організації  „Вирощування” наявних 
переваги за участі існуючих 
організацій  

Розвиток центрів 
переваги на базі наявних 
організацій 

Підтримка існуючих 
центрів переваги 

Особливості 
організації  

самостійна організація, за-
безпечена інфраструктурою 
і матеріально-технічною 
базою 

група організацій, 
об’єднаних спільною 
інфраструктурою і 
системою розподілу 
засобів  

окремі самостійні 
організації, які діють в 
рамках єдиної мережі 
трансферу знань 

Масштаби участі 
держави  

великі середні  малі  

Рівень автономності  низький середній високий 

Специфіка науково-
дослідної діяльності  

концентрація зусиль на 
виконанні конкретних 
проривних проектів 

концентрація зусиль на 
розвитку конкретних 
передових напрямів 

концентрація зусиль на 
пошуку нових перспек-
тивних напрямів  

Приклад національні лабораторії 
США, об’єднані лабораторії 
в Італії  

інститути наукових 
співтовариств Німеччини, 
центри переваги у сфері 
біомедичних досліджень 
США 

Практика блок-грантів 
провідним ВНЗ; 
програма підтримки 
інноваційних ВНЗ в 
Росії  
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галузях знань і мають унікальні інтелектуальні та матері-
ально-технічні ресурси. Такі центри постають еталонами
для інших організацій аналогічного профілю діяльності.
У міжнародній практиці відсутнє загальноприйняте ви-
значення центрів переваги, ними є різноманітні за метою,
структурі, масштабах діяльності структури, які, по-
перше, орієнтовані на вирішення глобальних завдань і
стратегічних національних пріоритетів; по-друге, демон-
струють високу якість наукових досліджень і розробок;
по-третє, організовують трансфер нових знань і техно-
логій у виробництво. Світовий досвід свідчить про існу-
вання трьох типів таких центрів (табл. 2).

В Україні формування центрів переваги доцільно
здійснювати в порядку експерименту на базі провідних
академічних, галузевих і вузівських наукових колек-
тивів з наданням їм фінансування на конкурсній
основі. Починати створення таких центрів необхідно,
передусім, з розробки системи оцінювання якості й
ефективності науково-дослідної діяльності найбільш
перспективних організацій. Як свідчить світовий
досвід, така система оцінювання повинна враховувати
минулі досягнення організації, її нинішній науковий
потенціал, а також можливості збереження і розвитку
лідерства організації в майбутньому.

Однією з найбільш ефективних форм інтеграції
вищої школи, академічної і галузевої науки, великих
промислових підприємств, малих інноваційних
фірм у світовій практиці, як і в Україні є технологічні
парки. Технологічний парк є науково-виробничий
комплекс, сконцентрований на певній території, голов-
на мета діяльності якого полягає у формуванні макси-
мально сприятливого середовища для організації
випуску наукоємної конкурентоспроможної на світо-
вому ринку продукції. Якої-небудь загальноприйнятої,
стандартної структури технопарку немає, усе визна-
чається національними особливостями країни і знач-

ною мірою залежить від наявної інфраструктури
регіону, де створюється технопарк.

В Україні мережа технопарків формувалася під
впливом низки несприятливих чинників, серед яких:
низький попит промисловості на інноваційні рішення;
обмежені можливості державного фінансування інно-
ваційної діяльності; політична нестабільність в країні;
слабка зацікавленість фінансово-кредитних установ у
підтримці інноваційних проектів та інші. Відсутність
перспектив прямої фінансової підтримки створення
технопарків зумовило розвиток моделі так званого
„технопарку без стін” або „віртуального” технопарку,
яка не вимагає значних первинних інвестицій. Відпо-
відно до національного законодавства [5] технологіч-
ний парк – це „юридична особа або група юридичних
осіб …, що діють відповідно до договору про спільну
діяльність без створення юридичної особи та без об’єд-
нання вкладів з метою створення організаційних за-
сад виконання проектів технологічних парків з вироб-
ничого впровадження наукоємних розробок, високих
технологій та забезпечення промислового випуску
конкурентоспроможної на світовому ринку продукції”.
До цього часу в Україні сформувалася мережа техно-
парків:

при ВНЗ, наприклад, технопарки „Київська полі-
техніка” (НТУ „КПІ”), „Текстиль” (Херсонський
державний технічний університет, „Агротехнопарк”
(Український національний університет харчових техно-
логій), „Силіконова долина” (НТУ „ХПІ”), „УНІТЕХ”
(Донецький національний технічний університет). Так,
за період діяльності технопарку „УНІТЕХ” було реалізо-
вано більше 30 інноваційних проектів на суму понад
5 млн грн. Загальна кількість готових до реалізації інно-
ваційних розробок технопарку складає близько 70.

на базі наукових центрів і науково-технологіч-
них комплексів НАН України, наприклад, технопарки

Таблиця 3
   Динаміка техніко-економічних показників діяльності технопарків

В. І. Ляшенко, А. І. Землянкин, І. Ю. Підорічева, Т. Ф. Бережна

Показники 2001-2004 рр. 2005-2009 рр. 

Прийняття проектів технопарків  Зростання в 7,5 разів Падіння в 4 рази 
Реалізація продукції за проектами 
технопарків, млн грн. 

Зростання в 10,1 разів Падіння в 6,65 разів 

Доля продукції технопарків в загальному 
обсязі інноваційній продукції, % 

Зростання в 5,9 разів Падіння в 8,3 разів 

Створено нових робочих місць Зростання в 2,6 разів Падіння в 2,1 разів 
Перераховано платежів до бюджетів та 
державних цільових фондів при реалізації 
проектів технопарків, млн грн. 

Зростання в 16,1 разів Падіння в 4 рази 

Обсяг державної підтримки технопарків, 
млн грн. 

Зростання в 6,8 разів Падіння в 9,2 разів 
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Рис. 5. Динаміка прийнятих проектів технопарків Рис. 8. Створено нових робочих місць
за проектами технопарків, шт.

Рис. 6. Динаміка обсягу реалізованої
інноваційної продукції технопарків, млн грн

Рис. 9. Перераховано платежів до бюджетів
та державних цільових фондів, млн грн

Рис. 7. Доля продукції технопарків
в інноваційній продукції промисловості, %

Рис. 10. Динаміка обсягу державної підтримки
технопарків, млн грн

В. І. Ляшенко, А. І. Землянкин, І. Ю. Підорічева, Т. Ф. Бережна
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„Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона” (на-
уковий центр – однойменний Інститут електрозварю-
вання ім. Є. О. Патона НАН України), „Інститут моно-
кристалів” (наукова база – Науково-технологічний ком-
плекс „Інститут монокристалів” НАН України), „На-
півпровідникові технології і матеріали, оптоелектроні-
ка і сенсорна техніка” (наукова база – Інститут фізики
напівпровідників НАН України) тощо.

Практика роботи технопарків свідчить про ефек-
тивність їхньої участі в активізації інноваційних процесів
в країні. У період з 2000 по 2009 рр. обсяг реалізованої
інноваційної продукції технопарків склав 12,17 млрд грн.
У 2009 р. платежі до державного бюджету Україні та
державних цільових фондів склали 37,5 млн грн. Всього
за час роботи технопарків до бюджетів і цільових фондів
було перераховано майже 1 млрд грн.

Особливого значення сьогодні набуває віднов-
лення державної підтримки технопарків, припиненої
на початку 2005 р., результатом чого стало різке по-
гіршення техніко-економічних показників їхньої діяль-
ності (табл. 3, рис. 5 – 6). В умовах фінансово-еконо-
мічної кризи, коли потрібно оперативно оновлювати
продукцію, переглядати методи роботи, активно шу-
кати нові ринки збуту відновлення діяльності техно-
парків ще більше загострюється.

Технополіс – державна програма Японії, розроб-
лена і прийнята до реалізації на початку 80-х рр.
XX ст., яка стала складовою частиною стратегії регіо-
нального розвитку країни при переході до наукомісткої
економіки. Ця програма передбачала створення 19 те-
риторіальних зон із збалансованим поєднанням у їх
межах високотехнологічного виробництва, наукових
організацій та об’єктів розвинутої соціальної інфра-
структури. В Японії технополіси створювали з чіткою
спеціалізацією у таких галузях, як електроніка, інфор-
маційні технології, біотехнологія, програмне забезпе-
чення, нові матеріали та інші. Тобто акцент робився на
розвиток таких галузей, інновації в яких максималь-
ним чином впливали б на суміжні галузі. У загально-
вживаному значенні технополіс – цілісний спеціально
створений науково-виробничий комплекс міського типу,
призначений для систематичного проведення фундамен-
тальних і прикладних досліджень з наступним впро-
вадженням їхніх результатів у виробництво. До складу
технополісів можуть входити технопарки, бізнес-інку-
батори, університети, науково-дослідні організації,
підприємства високотехнологічної промисловості, які
охоплюють увесь комплекс робіт інноваційного циклу.
На даному етапі в Україні не створено жодного техно-
полісу, але за оцінками експертів, територія нашої краї-
ни нараховує близько 40 – 60 територій, придатних до
розвитку технопарків і технополісів [16].

Питання переходу національної економіки на інно-

ваційний шлях розвитку, шляхи активізації інновацій-
ної діяльності підприємств в українській науковій літе-
ратурі висвітлено досить широко, зокрема зіставлен-
ня українського досвіду реалізації науково-технологіч-
ної та інноваційної політики (аналіз діяльності установ
академічної, вузівської та галузевої науки), пробле-
матика інноваційної діяльності на рівні окремого під-
приємства, форми підтримки інноваційної діяльності
(технопарки, агенції і банки інноваційного розвитку,
венчурні фірми, кластери). Втім, поза увагою зали-
шаються інституціо-нальні аспекти забезпечення інно-
ваційного розвитку, зокрема розвитку в Україні інно-
ваційної інфраструктури. У цьому контексті заслуго-
вує на увагу відносно новий (як для вітчизняної прак-
тики державного управління) підхід щодо формуван-
ня інноваційної мережі малих та середніх підприємств.
Проте такий інструментарій застосовується в рамках
політики ЄС з 1990-х років та в межах окремих ком-
паній, а з початку 2000-х набув поширення і в інших
країнах, зокрема в РФ. В Україні ж зроблено лише
перші спроби в цьому напрямі [32].

До цього часу в українській науковій літературі
мережевим структурам приділяли увагу в аспекті
інформатизації процесів управління, в межах марке-
тингових стратегій, у розрізі соціологічних досліджень
[33]. Також розбудова мережі розглядають як органі-
заційну основу для поширення інформаційних техно-
логій [34], основу організації інноваційної діяльності
великих виробничих і корпоративних об’єднань [35].
За науковим визначенням [36], інноваційна мережа –
складна організаційна (міжорганізаційна) структура,
що забезпечує максимальне використання наявних
науково-технічних ресурсів для розробки, виробни-
цтва і реалізації інноваційних товарів і послуг, упрова-
дження технологічних інновацій, розвитку інновацій-
ного, виробничого і кадрового потенціалу в межах
єдиного інформаційно-комунікативного простору.
Вона об’єднує регіональні інноваційні центри, що до-
помагають компаніям поширювати інформацію про
свої проекти, надають організаційну підтримку на
різних етапах трансферу технологій, надають органі-
заційне сприяння у пошуку партнерів (рис. 11).

Концепції розбудови мереж досить відмінні: ме-
режі кооперації в науково-дослідній сфері призначен-
ні для вирішення конкретних проблем та розробки
нових технологій (горизонтальна інтеграція), мережі
трансферу технологій та компетенцій – для передачі
технічної інформації між організаціями, що проводять
НДДКР та виробничими підприємствами. З-поміж
інноваційних мереж залежно від їхнього масштабу
можна виділити транснаціональні інноваційні мережі,
національні інноваційні мережі, спеціалізовані струк-
тури (галузеві), мережі, створенні навколо однієї
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організації (університетські мережі) та ін. Окрім
основних учасників мережі – споживачів та розроб-
ників інноваційної продукції – суттєвими комунікацій-
ними компонентами є посередники, що виконують
інформаційні функції (проведення технологічної
експертизи, маркетингових досліджень, тощо). Типо-
вим посередником є IRC-центр (або ж релей-центр) –
специфічна структура-посередник, яка виконує функції
узгодження інтересів між виробниками і споживача-
ми інноваційної продукції, здійснює у її межах транс-
фер технологій (рис. 12). її призначення полягаєу
прийомі й аналізі інформації від учасників мережі, її
уточненні, адаптації, передачі споживачеві [37].

У сучасному розумінні інноваційна мережа відпо-
відає новій реальності – інформаційному полю компе-
тенцій і технологій, щосамоорганізується,– мезосере-
довищу [38]. Учасники мережевої кооперації самі вста-
новлюють правила й порядок відносин між собою в
процесі роботи. Ядром цього мезосередовища є су-
часна інноваційна фірма, яка в умовах високодинаміч-
ного зовнішнього середовища змушена впорядкову-
вати свою організаційну структуру й структуру своїх
реакцій на зовнішні впливи, збільшуючи їхню визна-
ченість у часі. Поступово фірма набуває форми мере-
жевої структури, самоорганізації, що найбільш підхо-

дить до так званих дисипативних структур, оскільки
передбачає одномоментність стійкості й нестійкості,
хаосу й порядку, породжених глобалізаційними факто-
рами [39]. Аналітичні дослідження свідчать, що в
Україні ринкове середовище не сприяє інноваційній
діяльності малих та середніх підприємств насамперед з
огляду на технологічну фрагментацію виробництва. Нині
найбільш результативна інноваційна діяльність є пріо-
ритетом масштабних корпоративних утворень, які ак-
тивно впроваджують мережеві принципи взаємодії зі
своїми партнерами, клієнтами і підрядниками, особли-
во у високотехнологічних галузях. Специфікою висо-
котехнологічного виробництва став розподіл техноло-
гічного процесу на компоненти, заміна вертикально
інтегрованих корпорацій повного циклу мережевими
структурами, розподіл виготовлення кінцевого іннова-
ційного продукту між окремими структурами відповід-
но до оптимізації грошових, матеріальних та часових
витрат. Для українських виробників такі зміни означа-
ють, що їх вихід і на світовий, і на український ринок
можливий за умов активного обміну технологіями між
окремими виробниками.

За останні роки кілька країн ОЕСР ініціювали
окремі програми, спрямовані на побудову інновацій-
них мереж [40]. Деякі програми орієнтовано на галузі,

Рис. 11. Взаємодія інноваційних підприємств у межах інноваційної мережі [32]
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регіони; інші фокусуються на малих та середніх
підприємствах. Наприклад, канадські „Мережі центрів
досконалості” (ІСЕ) – віртуальні дослідні інститути –
зорієнтовані на потреби бізнесу та місцевих громад.
У Німеччині з 2000 року діє Національна геномна до-
слідна мережа для медичних досліджень; вона перед-
бачає створення пулів, мереж, розширення ресурсів
найбільш ефективних партнерів від науки і промисло-
вості [41]. Також на території східних земель з
2002 року діє програма „Мережевий менеджмент
Сходу” (NEMO). Вона передбачає об’єднання малих
та середніх підприємств одного профілю, відповідних
дослідних установ і державних структур. А, скажімо,
у Франції між 1999 та 2007 роком було створено
понад 15 профільних мереж з таких напрямів, як еко-
логія, медицина, інформатика, комп’ютерні технологіі.
Важливим є також досвід концентрації зусиль (фінан-
сових, управлінських) на певному сегменті ринку, ком-
панії, навіть окремому продукті (що актуально і для
України), який поєднується з відкритістю системи [42].

У контексті еволюції розвитку інноваційних
структур ще на початку 80-х років ХХ ст. стало оче-
видно, що існує реальний ризик зниження конкурен-
тоспроможності європейських компаній щодо амери-
канських та японських головним чином через відста-
вання в інноваційному розвитку. Об’єктивною причи-
ною цього було визначено додаткові, у порівнянні з
США, перешкоди: адміністративні й національні кор-
дони, специфічні умови (законодавчі, ментальні,
мовні), відокремлене ведення інноваційної діяльності

у кожній країні ЄС. Одним із напрямів подолання цих
перешкод було визнано розбудову мережевих іннова-
ційно-інформативних структур, що мали б об’єднати
національні інноваційні системи, підвищити рівень їх
координації та взаємодії. Ними стали різноманітні
регіональні організації мережевого типу: тематичні
мережі Інноваційні регіони Європи (Innovating Regions
in Europe, IRE) (див. табл.) і пов’язані з ними мережі
центрів передачі технологій (Innovation Relay Centres,
IRC), європейська мережа бізнес-інноваційних
(Business Innovation Centres, BIC) та євро-інновацій-
них центрів (Euro Info Centres), мережі регіонів знань
(Regions of Knowlege) та інші мережі переваг
(Networks of Exellence) [43].

Окремо слід зауважити про функціонування ме-
режі „Інноваційні регіони Європи (IRE)”: вона посіла
значне місце в європейській регіональній політиці, зо-
крема у розрізі сприяння інноваційному розвитку ма-
лих підприємств. У доповнення до мереж IRE у ЄС
створено мережу Центрів з передачі (трансферу) тех-
нологій IRC (Innovation Relay Centres). Для адмініст-
рування їхньої діяльності Єврокомісією сформовано
єдиний підрозділ IRC-IRE central unit. Наступним
етапом розвитку європейської інноваційної інфра-
структури став період 2000 – 2010 років [44]. Через
велику кількість її суб’єктів, створену протягом 1980 –
1990, постало питання координації їх діяльності та інте-
грації зусиль; її вирішенням став розвиток інновацій-
них мереж. До цього часу функціонують (функці-
онували) такі європейські мережі підтримки бізнесу

Рис. 12. Структура інноваційної мережі [32]
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та інновацій: EBN – європейська мережа бізнес-інно-
ваційних центрів діє з початку 80-х років; ЕІС - мере-
жа європейських інноваційних центрів 1987 –
2007 роки; IRC – мережа інноваційних релей-центрів
1995 – 2007 роки; EEN – європейська мережа підтрим-
ки бізнесу та інновацій (ЕІС, ІRС та підтримка 7-ї рам-
кової програми ЄС) діє з початку 2008.

Європейську мережу бізнес-інноваційних цент-
рів – EBN – було створено на початку 80-х за ініціати-
ви та фінансування Єврокомісії. Нині вона діє як не-
урядова некомерційна асоціація, отримуючи кошти від
ЄС лише при участі у профільних проектах за кон-
курсом на загальних підставах. Додатковим фінансу-
ванням є надання послуг партнерам, внески членів
мережі та спонсорська допомога. Мережа об’єднує
майже 150 акредитованих членів та до 70 асоційова-
них, її постійний персонал нараховує 13 осіб із штаб-
квартирою у Брюсселі. Важливою функцією мережі є
управління системою якості бізнес-інноваційних
центрів: проведення акредитації (за домовленістю з ЄС)
на отримання статусу „європейського бізнес-іннова-
ційного центру” (ЄС-ВІС). ЕІС – мережу європейських
інноваційних центрів – створено в 1987 році Євроко-
місією. Вона об’єднувала понад 300 організацій у
50-ти країнах світу. Її учасниками переважно були
торгівельні палати, агенції економічного розвитку,
банки і консалтингові компанії, бізнес-асоціації.

Цікавим для української інноваційної політики може
бути досвід побудови „Российской сети трансфера техно-
логий” (Russian Technology Transfer Network – RTTN).
На даний момент в Росії створено значну кількість окре-
мих елементів національної інноваційної системи – понад
80 технопарків, понад 100 центрів трансферу технологій,
10 національних інноваційно-аналітичних центрів,
86 центрів науково-технічної інформації, 62 бізнес-інкуба-
тори, 15 центрів інноваційного консалтингу [41]. Втім, прин-
ципово ситуація з інноваційною діяльністю не змінилася.
Причинами цього називають відсутність безпосередньої
співпраці цих утворень з підприємствами, орієнтацію на
певну ланку промисловості, супровід проекту на всіх ста-
діях його реалізації, взаємодія (навіть на рівні координації
інформаційних баз) між самими утвореннями [44].

На відміну від європейських умов, а саме висо-
кого ступеня інноваційної діяльності в економіці, де
перед мережевими утвореннями постає завдання інтен-
сифікації, перед російськими постає проблема форму-
вання все ще не наявної ефективної системи передачі
технологій від академічної науки до промисловості,
розвиток малого й середнього наукоємного бізнесу,
технологічної інтеграції промисловості й академічної
науки. Одним із важелів, призначених вирішити цю
проблему, стало розгортання „Российской сети транс-
фера технологий”. Мережу створено в 2006 році в

рамках федеральної програми [40] як некомерційне
партнерство учасників інноваційного процесу, з часом
було розбудовано і її міжнародну структуру – „Франко-
російська технологічна мережа” (Franco-Russe
Technologique Reseau). Кінцевими адресатами під-
тримки таких мереж є здебільшого малі й середні
інноваційні підприємства.

В Україні також поступово формуються умови для
розгортання масштабної національної інноваційної ме-
режі: розвиваються окремі елементи національної інно-
ваційної системи (технопарки, бізнес-інкубатори),
окремі українські компанії впроваджують у свою прак-
тику елементи мережевих структур (використання плат-
формних технологій, запозичених торговельних марок,
використання аутсорсингу у виробничих ланцюжках).
Одним із проблемних напрямів інноваційної діяльності
в Україні є зв’язок між дослідженням і виробництвом.
Свого часу це мали вирішити технопарки, центри ко-
мерціалізації інновацій (з 90-х років XX ст.), центри
трансферу технологій (з 2000-х). Втім, проблему ще не
розв’язано. В умовах відсутності у науково-дослідних
та дослідно-конструкторських установ широкого до-
свіду трансферу технологій, відповідних кадрових,
організаційних і фінансових можливостей об’єктивно
необхідним вбачається об’єднання учасників іннова-
ційного процесу у мережу, функціонування в її струк-
турі таких посередників, як IRC-центри. Зокрема, ко-
рисним може бути досвід IRC-центрів, що надають до-
сить широкий спектр послуг своїм партнерам. В
Україні функції такого посередника можна форму-
вати у декілька напрямів: 1) підтримка трансферу
технологій міжїі розробником та виробником, головна
проблема при цьому – захист авторських прав в межах
українського правового поля, і зарубіжного; 2) актив-
не просування розробок науково-дослідних установ.
Нині абсолютна більшість українських науково-дослід-
них установ не має в своєму складі спеціалізованих
підрозділів, на які було б покладено функції з комерці-
алізації розробок.

Перші спроби організувати в Україні інновацій-
ну мережу були в 2007 році: саме тоді за ініціативи
Академії технологічних наук України (АТК) розпоча-
то проект створення в Україні мережі трансферу тех-
нологій (UTTN), що мала б консолідувати ресурси
профільних державних установ, інноваційних центрів
і зацікавлених промислових підприємств. Було при-
ділено увагу її інтеграції в аналогічні європейські та
російські структури. До того ж на початку 2009 року
за ініціативи Держінвестицій було організовано Сис-
тему трансферу технологій регіональних центрів інно-
ваційного розвитку. Вона об’єднувала 13 регіональ-
них центрів та була інтегрована до UTTN. Окрім того,
в Україні з 2009 року реалізується проект Єврокомісії
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Таблиця 4
Кількісні та якісні характеристики мереж IRE [43]

Країна Кількість Характерні типи організацій 
 регіонів організацій  
Австрія 7 11 Бізнес-інноваційні центри, агенцій з трансферу технологій, 

агентства регіонального розвитку 
Бельгія 3 3 Агенцій регіонального розвитку, агентства з трансферу 

технологій 
Болгарія 1 2 Софійський Університет, фонд прикладних досліджень і 

комунікацій 
Кіпр 1 3 Рада з торгівлі та промисловості, технологічні агенцій 

Данія 3 4 Технологічні фонди І центри 
Естонія 4 4 Талліннська міська рада з підприємництва, науковий парк 

(Таллінн), технологічні та бізнес-фонди 

Фінляндія 4 7 Технологічні інститути й центри, регіональні бізнес-агенцій, 
рада, ярмарок 

Франція 6 6 Регіональні ради, агентства регіонального розвитку, 
інноваційні структури (агрополіс, агенція з трансферу 
технологій) 

Німеччина 11 21 Агенції регіонального розвитку, інноваційні агенції, 
банки,університети 

Греція 3 3 Університети, науково-технологічний парк о.Крит 
Угорщина 9 12 Агентства регіонального розвитку, університет, бізнес- 

інноваційний центр, інноваційний парк 
Ісландія 1 1 Університет 
Ірландія 6 8 Технологічні інститути, агенції регіонального розвитку, 

університет, бізнес-інноваційний центр 
Ізраїль 1 1 Технологічний центр 
Італія 13 16 Агентства регіонального та муніципального розвитку, науково-

технологічні парки та центри, університети 

Латвія 2 3 Агенції регіонального розвитку, Латвійський технологічний 
центр 

Литва 2 3 Литовський інноваційний центр, Каунаські агенції 
регіонального розвитку та Рада з торгівлі 

Мальта 1 1 Рада з науки та технологій Мальти 
Норвегія 2 2 Науково-дослідні та технологічні інститути 
Польща 10 13 Агенції регіонального розвитку, центри технологічного 

трансферу, науково-дослідні та технологічні інститути, 
науково-технологічний парк 

Португалія 3 3 Регіональний координаційний комітет, провінційна 
адміністрація Huelva 

Румунія 5 5 Агенції регіонального розвитку, політехнічний університет 
Бухареста 

Словенія 3 6 Агенції регіонального розвитку, дослідні інститути  
та центри 

Іспанія 8 9 Технологічні інститути, центри та університети, муніципалітет 
Мадрида 

Швеція 6 8 Дослідницькі інститути, університети та муніципалітети 

Чехія 6 11 Агентства регіонального розвитку, технологічні університети в 
Брно і Празі, науково-технологічний парк Острави, інноваційні 
центри 

Нідерланди 6 6 Інноваційні центри, муніципалітет Роттердама 

Словаччина 3 4 Інноваційні центри, Агенція  
регіонального розвитку(Тренчин) 

Вел. Британія 11 16 Агенції регіонального розвитку, бізнес-інноваційні центри, 
центри з трансферу технологій, університети 

Усього 141 192  
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EuropeAid, однією з цілей якого є створення в країні
функціональних інформаційних мереж з можливістю
їх подальшої інтеграції з європейськими аналогами.

Наприкінці 2009 року розгорнуто, а із середини
2010 року розпочала функціонувати Національна
мережа трансферу технологій (NTTN), за основу
методики роботи якої взято досвід Європейської
мережі „релей-центрів” (EEN) та Російської мережі
трансферу технологій (RTTN). Кінцевою метою
проекту є консолідація інформаційних ресурсів дер-
жавних, приватних, громадських інноваційних струк-
тур Україну в єдину мережу трансферу технологій з
можливістю її подальшої інтеграції до EEN. Завдання-
ми функціонування мережі єтрансфер технологій між
науковим сектором і промисловістю, пошук партнерів
(інвесторів, розробників) при впровадженні високо-
технологічного наукового продукту, організація взає-
модії НМТТ з відповідними міжнародними структу-
рами [46]. Учасниками мережі відповідно до засад
її функціонування можуть бути: науково-дослідні
та проектно-конструкторські організації, навчальні
заклади, виробничі підприємства, інноваційні фонди,
комерційні банки, страхові фірми, суб’єкти підприєм-
ницької діяльності що надають послуги за профілем
мережі (юридичні послуги, послуги з науково-техніч-
ної експертизи, маркетингових досліджень, рекламної
та інформаційної діяльності) державної й недержавної
форми власності, резиденти та нерезиденти. Діяльність
мережі спрямовується національним координатором.

Структурно мережа складається із сегментів двох
типів. Перший тип, менш численний, об’єднує модера-
торів мережі – осіб та організації, що забезпечують її
функціонування. До другого типу належать решта учас-
ників, що взаємодіють з мережею на договірній основі
без утворення юридичної особи. Управління NTTN
здійснює Міністерство освіти, науки, молоді та спорту
України (через Департамент наукової діяльності та ліцен-
зування вищих навчальних закладів), координує
діяльність мережі Академія технологічних наук (АТН)
України, адмініструє мережу центр трансферу техно-
логій АТН України. Окрім засновників, учасниками
мережі є ряд навчальних, науково-дослідних інститутів
та інноваційних організацій. Налагоджені партнерські
стосунки з венчурними й консалтинговими компанія-
ми, громадськими об’єднаннями. Технологічним бро-
кером мережі NTTN є ТОВ „Українська мережа транс-
феру технологій” АТН України. Проте розвиток мережі
NTTN натрапив на кількома принципових проблемами,
головною з яких є низька частка підприємств, що
зацікавлені у здійсненні інноваційної діяльності,
особливо серед малих та середніх підприємств. До того
ж, суттєвою перешкодою є відсутність досвіду транс-
феру технологій в учасників інноваційного процесу.

На базі Українського інституту науково-технічної
та економічної інформації створено структуру, що по-
кликана виконувати функції „релей-центру” –
АСФІМІР – автоматизована система формування інте-
грованих міждержавних інформаційних ресурсів. На
платній основі надаються послуги з пошуку інвесторів,
партнерів для співпраці та експертів. На безоплат-
ній основі в інформаційну базу вносяться відомості
про інноваційні технології та розробки, інвестиційні
проекти. У другому кварталі 2011 року в базі даних
нових технологій значилося понад 1,4 тис. назв нових
технологій за 105 напрямами. Водночас кількість інвес-
тиційних проектів у базі – 331, переважна більшість
яких не є інноваційними, у базі даних АСФІМІР
бракує технологічних замовлень [32].

Переваги мережевого управління в практиці роз-
будови інноваційної інфраструктури очевидні. Засто-
сування концептуальних засад і практики мережевого
підходу особливо необхідні при управлінні реалізацією
національних проектів в Україні. Досягнення високих
результатів проектів можливо лише при певному ха-
рактері й однорідності в рівні розвиненості відносин
учасників проекту. Тобто реалізація переваг мереже-
вого управління можлива лише при виконанні трьох
основних вимог: перебудові структури самих учас-
ників, налагодженні мережевих відносин спільної
діяльності й упровадженні певних норм поводження й
регламентів керування при реалізації мережевих про-
ектів. У цьому напрямі в першу чергу постає питання
здійснити обґрунтоване групування мереж підприємств
за критерієм забезпечення інноваційного процесу, що
є основою конкурентоспроможності. На відміну від
раніше відомих підходів (за критерієм об’єднання од-
нотипних господарюючих суб’єктів), зазначене гру-
пування має формуватися на диференційованому
підході до використання можливостей мереж на ета-
пах інноваційного процесу.

Інноваційна політика повинна враховувати ту
обставину, що великі й малі компанії взаємодіють зі
своєї екосистемою і зовнішнім середовищем. Водно-
час саме великі компанії часто стають центрами інно-
ваційних мереж. Тому для МСП (малих і середніх
підприємств) особливе значення мають розвиток ком-
петенцій і вдосконалювання практик формування стра-
тегічних альянсів.

Висновки. Організація науково-дослідної і ви-
робничої сфери на основі мережевого принципу в краї-
нах ОЕСР відбувається і в державному, так і в кор-
поративному секторах. Головним призначенням ме-
режі є сприяння кооперації між учасниками, підтрим-
ка трансферу технологій, створення єдиного інфор-
маційного простору. Цей процес зумовлений рядом
причин, зокрема, структурними змінами на ринку ви-
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сокотехнологічних товарів, диверсифікацією вироб-
ництва найбільших інноваційних компаній. Більшість
номенклатури високотехнологічної продукції випуска-
ють мережеві об’єднання, до яких входять найбільші
виробники, їхні партнери з розробки, виготовлення і
збуту продукції. Така ситуація суттєво звужує можли-
вості України щодо виходу її виробників на світовий
ринок, але робить можливим приєднання українських
компаній до чинних мереж підприємств, кластерів та
окремих проектів. Щодо корпоративного сектору, то
тут реорганізація проявляється у зміні технологічного
ланцюжка більшості виробництв, розподілі етапів R&D
виробництва між партнерами і підрядниками, коопе-
рації та інтеграції між учасниками ринку, утворенні
формальних і неформальних мереж та асоціацій.

Вагомий досвід розбудови інноваційних мереж як
суб’єкта рамкових програм має ЄС. Вони разом з кла-
стерами та асоціаціями є головними інструментами ре-
гіональної інноваційної політики. Таких структур до-
сить багато, вони орієнтовані і на певний район, і на
галузь, є розпорядниками державного фінансування та
інтегрувальним фактором. Окрім цього, основна увага
в межах інноваційної політики зміщується на малі й
середні інноваційні підприємства. Оскільки вони за-
звичай не мають власних розробок, то функціонують в
межах інтегруючої структури – мережі або кластеру.

В Україні накопичується досвід створення інфор-
маційно-інноваційних мереж, хоча значного ефекту
вони не досягли. Причиною цього є те, що вітчизняна
інноваційна активність малих та середніх підприємств
є вкрай низькою, до того ж в Україні гостро стоїть
проблема захисту інтелектуальних прав при трансфері
технологій.

Таким чином, на основі дослідження взаємо-
зв’язків між наукою, освітою і виробництвом зробле-
но висновок, що інтеграцію організацій і підприємств
цих сфер необхідно здійснювати на комплексній основі
з розвитком різних напрямів спільної наукової, освіт-
ньої та інноваційної діяльності. Для цього необхідно
забезпечити багатоаспектну взаємодію всіх учасників
інноваційного процесу із розвитком наявних у країні і
створенням нових форм інтеграції.

При створенні інтеграційних форм взаємодії
суб’єктів інноваційної діяльності необхідно врахову-
вати специфіку промислового комплексу України,
який охарактеризовано нерівномірністю свого регіо-
нального розвитку, наукового і кадрового забезпечен-
ня. Так, переважна більшість ВНЗ і організацій, які
виконують наукові та науково-технічні роботи розта-
шовані в столиці і великих промислових центрах. За
підсумками 2009 р., науково-технічні роботи в Україні
виконували 1340 наукових організацій, з них більше
половини розташовані в економічно розвинутих регі-

онах: м. Києві (342 організації), Харківській (210),
Дніпропетровській (84), Львівській (80) і Донецькій
(67) областях. [12, с. 12]. Аналогічна ситуація спо-
стерігається у вищій школі: з 350 ВНЗ III-IV рівнів
акредитації 58,3 % зосереджені у м. Києві (69),
Харківській (37), Донецькій (27), Дніпропетровській
(25), Львівській (24) і Одеській (22) областях
[13, с. 23]. У таких регіонах основний акцент необхід-
но робити на розвитку мережі спеціалізованих інно-
ваційних структур, яка б забезпечувала формування
інноваційного бізнесу. Втім, перенесення таких інно-
ваційних структур на інші області навряд чи буде ефек-
тивним підходом зважаючи на несприятливе поєднан-
ня в їхніх межах кадрового, наукового і ресурсного
потенціалу. У такому випадку для кожного окремого
регіону специфіка взаємозв’язків між учасниками
інтеграційних структур, а отже, і форми інтеграції
будуть різними за цілями і завданнями їх функціону-
вання, кількісному і якісному складу учасників, відно-
синах між ними і зовнішнім оточенням.
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Ляшенко В. І., Землянкін А. І, Підоріче-
ва І. Ю., Бережна Т. Ф. Інтеграційні форми взає-

модії в інноваційному ланцюжку: стан і перспек-
тиви розвитку в Україні

У статті на підставі узагальнення і характеристи-
ки вітчизняної та зарубіжної практики розвитку інтег-
раційних процесів взаємодії суб’єктів інноваційної
діяльності визначено перспективні для України форми
інтеграції науки, освіти, виробництва та інноваційної
інфраструктури. Наведено приклади інтеграційних
форм, що діяють в Україні.

Ключові слова: інтеграційний процес, форма
інтеграції, інноваційний ланцюжок, наука, освіта, ви-
робництво, інноваційна інфраструктура.

Ляшенко В. И., Землянкин А. И., Пидориче-
ва И. Ю., Бережная Т. Ф. Интеграционные фор-
мы взаимодействия в инновационной цепи: со-
стояние и перспективы развития в Украине

В статье на основе обобщения и характеристики
отечественной и зарубежной практики развития ин-
теграционных процессов взаимодействия субъектов
инновационной деятельности определены перспектив-
ные для Украины формы интеграции науки, образова-
ния, производства и инновационной инфраструктуры.
Приведены примеры форм интеграции, действующие
в Украине.

Ключевые слова: интеграционный процесс, фор-
ма интеграции, инновационная цепочка, наука, образо-
вание, производство, инновационная инфраструктура.
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Pidoricheva I. Yu., Berezhnaya Т. F.  Integration
forms of cooperation in the innovative chain: the
state and perspective of developing in Ukraine

In the article the perspective for Ukraine of
integration forms of science, education, production and
innovative infrastructure was determined on the basis of
generalizations and characteristic of domestic and foreign
practice of developing the integration processes of
subjects of innovative activity cooperation. The examples
of integration forms which operating in Ukraine was
presented.
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В. В. Лимар

Постановка проблеми. На тлі структурної пере-
будови світової економіки, що розгортається на основі
нових знань й технологій, у технологічній структурі
української економіки спостерігається регрес, звужує-
ться потенціал зростання сучасного і нового техноло-
гічних укладів, економіка втрачає здібність до самостій-
ного відтворення. При цьому держава продовжує
пасивну економічну політику, не використовуючи
загальноприйняті у світі інструменти стимулювання НТП
і не створюючи механізми стимулювання довгостроко-
вих капіталовкладень у генерацію і трансфер знань.

Упускаються можливості використання надпри-
бутка від експорту сировини для модернізації україн-
ської економіки, конкурентоспроможність якої продов-
жує нестримно падати. Економічна політика, що про-
водиться, прирікає Україну на роль сировинного при-
датка і донора розвинених країн, на користь яких пере-
розподіляється значна частина національного доходу.

Аналіз останніх досліджень. Проблемі уклад-
ності економіки присвячені роботи багатьох українських
та зарубіжних авторів: В. Геєця, В. Семиноженка,
Б. Кваснюка, В. Панченка, Р. Кушніра, С. Пірожкова,
С. Глазьєва, Д. Львова, Ю. Яковця, Л. Паганетто,
Ф. Андерсона, Й. Шумпетера, П. Штрассмана та інших.

Проте мало уваги присвячено аналізу присутності
товарів галузей нового технологічного укладу в екс-
порті України, тому метою дослідження є аналіз при-
сутності товарів галузей шостого технологічного
укладу в загальному експорті України та розробка
державних заходів регулювання виробництва та екс-
порту даних груп товарів.

Виклад основного матеріалу. Сучасне еконо-
мічне зростання охарактеризовано провідним значен-
ням науково-технічного прогресу та інтелектуалізацією
основних чинників виробництва. На частку нових
знань, які опредметнюються в технологіях, товарах та
послугах, припадає від 70 до 85% приросту ВВП [1].

Особливістю сучасного етапу соціально-еконо-
мічного розвитку стало широке застосування інфор-
маційних технологій, які розширили можливості ге-
нерування і трансферу знань. Наслідком інформацій-
ної революції стало перетворення науки на провідну
продуктивну силу, яка безперервно генерує і розсіює
нові знання.

Інтенсивність НДДКР та якість людського потен-
ціалу визначають сьогодні можливості та рівень еконо-
мічного розвитку – в глобальній економічній конкуренції
виграють ті країни, які забезпечують сприятливі умови

для науково-технічного прогресу. В економіці знань
безперервний потік знань різко прискорює процес онов-
лення матеріально-технологічної бази виробничої діяль-
ності, яка стає все більш різноманітною і все менш уло-
вимою в традиційних агрегатних показниках економіч-
ної діяльності. Проте це не свідчить про неможливість
проведення коректних вимірювань процесів техніко-
економічного розвитку. Для цього потрібне правильне
розуміння змісту вимірюваних процесів. З урахуван-
ням складного характеру  сучасного економічного роз-
витку його коректні вимірювання припускають розбит-
тя на відносно однорідні процеси. Ці вимірювання про-
водять на основі представлення сучасного економіч-
ного зростання як нерівномірного процесу періодич-
ного послідовного заміщення цілісних комплексів тех-
нологічно пов’язаних виробництв – технологічних
укладів [1]. Така структуризація процесу глобального
техніко-економічного розвитку була вперше запропо-
нована Д. С. Львовим та С. Ю. Глазьєвим [2] і пізніше
була розвинута в роботах [3, 4].

Життєвий цикл технологічного укладу (ТУ) охоп-
лює період приблизно в сто років з двома явно вира-
женими сплесками його розвитку. Новий технологіч-
ний уклад зароджується, коли в економічній струк-
турі ще домінує попередній. У цій фазі його розвиток
стримується несприятливим технологічним і соціально-
економічним середовищем. Лише з досягненням
домінантним технологічним укладом меж зростання і
падінням прибутковості складників його виробництв
розпочинається масовий перерозподіл ресурсів в
технологічні ланцюги нового технологічного укладу.

Цей процес може бути названо технологічною
революцією, у якій можна виділити п’ять ознак: зро-
стання інноваційної активності, швидке підвищення
ефективності виробництва, соціальне і політичне ви-
знання нових технологічних можливостей, зміна ціно-
вих пропорцій відповідно до властивостей нової тех-
нологічної системи. Технологічна революція супро-
воджується масовим знеціненням капіталу, задіяного
у виробництвах застарілого технологічного укладу, їх
скороченням, погіршенням економічної кон’юнктури,
поглибленням зовнішньоторговельних суперечностей,
загостренням соціальної і політичної напруженості.

Заміщення технологічних укладів вимагає за-
звичай відповідних змін в соціальних та інституційних
системах, які не тільки знімають соціальну напру-
женість, але й сприяють масовому впровадженню тех-
нологій нового технологічного укладу, відповідному
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Таблиця 1
  Хронологія технологічних укладів [5, с. 12 - 16]

Характеристики 
устроїв 

Технологічні устрої 
1 2 3 4 5 6 

Період 
домінування 1770-1830 1830-

1880 1880-1930 1930-1970 1970-2010 2010-2050 

Ядро техн. 
устрою 

Текстильні 
машини 

Паровий 
Двигун Електродвигун 

Двигун 
внутрішнього 
сгорання 

Мікроелектронні 
компоненти Нанотехнології 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура шостого технологічного укладу 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ядро: наноелектроніка, молекулярна та нанофотоніка, 
наноматеріали та наноструктуровані покриття, оптичні 
наноматеріали, нанобіотехнології, нанообладнання 

 
Ключовий 
фактор - 

нанотехнології 

Несучі галузі: авіа-, автомобіле-, приладо-, верстатобудування, сонячна 
енергетика, електроніка, електротехніка, телекомунікації, освіта, хіміко- 

металургійний комплекс, ракетно-космічний комплекс 

Рис. 1. Структура шостого технологічного укладу

йому типу споживання та способу життя. Після цього
розпочинається фаза швидкого розширення нового ТУ,
який стає основою економічного зростання і по-
сідає провідний статус в структурі економіки. У фазі
зростання нового укладу більшість технологічних лан-
цюгів перебудовуються відповідно до його потреб. У
цей же час зароджується наступний, новітній ТУ, який
перебуває в ембріональній фазі до досягнення домі-
нуючим ТУ меж зростання, після чого починається
чергова технологічна революція.

Життєвий цикл технологічного укладу охоплює
близько століття, при цьому період його домінування
в розвитку економіки складає від 40 до 60 років (по
мірі прискорення НТП і скорочення тривалості науко-
во-виробничих циклів цей період поступово скоро-
чується). Комплекс базисних сукупностей технологі-
чно зв’язаних виробництв утворює ядро технологіч-
ного укладу. Технологічні нововведення, що визна-
чають формування ядра технологічного укладу і що

революціонізували технологічну структуру економі-
ки, отримали назву „ключовий фактор”.

Галузі, що інтенсивно використовують ключовий
фактор і грають провідну роль в розповсюдженні но-
вого технологічного укладу, є несучими.

Ключовими факторами домінантного сьогодні
технологічного укладу є мікроелектроніка і програм-
не забезпечення. До складу технологічних сукупнос-
тей, що формують його ядро, входять електронні
компоненти і пристрої, електронно-обчислювальна
техніка, радіо- і телекомунікаційне устаткування,
лазерне устаткування, послуги з обслуговування
обчислювальної техніки.

У наш час цей технологічний уклад близький до
меж свого зростання – сплеск і падіння цін на енерго-
носії, світова фінансова криза – вірні ознаки завер-
шальної фази життєвого циклу провідного технологіч-
ного укладу і початку структурної перебудови еконо-
міки на основі наступного укладу. Сьогодні формуєть-
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ся відтворювальна система нового, шостого техноло-
гічного укладу, становлення і зростання якого визна-
чатиме глобальний економічний розвиток в найближчі
два – три десятиліття.

Точкою відліку становлення шостого технологіч-
ного укладу є освоєння нанотехнологій перетворення
речовин і конструювання нових матеріальних об’єктів,
а також клітинних технологій зміни живих організмів-
включаючи методи генної інженерії. Разом з електрон-
ною промисловістю, інформаційними технологіями,
програмним забезпеченням цей ключовий фактор
складає ядро шостого технологічного укладу.

Поряд з галузями ядра нового технологічного
укладу швидко зростаючими сферами застосування

нанотехнологій стануть його несучі галузі. У їхньому
складі залишаться несучі галузі попереднього п’ято-
го технологічного укладу: електротехнічна, авіаційна,
ракетно-космічна, атомна галузі промисловості, при-
ладо- та верстатобудування, освіта та зв’язок (рис. 1).

Так, запропоновано оцінити частку товарів гру-
пи 88 згідно з УКТЗЕД (літальні апарати, космічні
апарати та їхні частини), які формують ядро п’ятого
технологічного укладу та являють собою несучі га-
лузі шостого технологічного укладу.

Дані, представлені в таблиці, свідчать про наступ-
не. Чітко виражена динаміка зміни частки товарів гру-
пи 88 (літальні апарати, космічні апарати та їхні частини)
згідно з УКТЗЕД в структурі експорту України відсут-

Таблиця 2
 Частка товарів групи 88 (літальні апарати, космічні апарати та їхні частини) згідно з УКТЗЕД

в загальному обсязі експорту – імпорту України за 2005 – 2010 рр., % [6]

Рік 

Експорт Імпорт 

Всього, 
млн 
дол. 
США 

Товари 
групи 

88, млн 
дол. 
США 

Частка 
товарів 

групи 88 в 
експорті, 

% 

Всього, 
млн 
дол. 
США 

Товари 
групи 

88, млн 
дол. 
США 

Частка 
товарів 
групи 
88 в 

імпорті, 
% 

2005 34286,7 143,6 0,4 36141,1 36,0 0,1 
2006 38367,7 238,6 0,6 45034,5 49,3 0,1 
2007 49248,1 252,5 0,5 60669,2 86,7 0,1 
2008 66954,4 224,6 0,3 85535,4 45,0 0,1 
2009 39702,9 194 0,5 45435,6 52,2 0,1 
2010 51430,5 123,8 0,2 60740,0 32,1 0,1 

 

Таблиця 3
Розрахунок темпів зростання експорту товарів групи 88 України за період 2005 – 2010 р.*

* Складено автором на основі [6]

Рік 
Абсолютне значення 

експорту товарів групи 88, 
млн. дол. США 

Умовне 
позначення 
темпу росту 

Темп 
росту 

1 2 3 4 
2005 143,6 Т0 1 
2006 238,6 Т1 1,66 
2007 252,5 Т2 1,06 
2008 224,6 Т3 0,89 
2009 194 Т4 0,86 
2010 123,8 Т5 0,64 
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ня, про що свідчать коливання даного показнику. В
середньому в період 2005 – 2010 рр. частка товарів
групи 88 в загальному обсязі експорту склала 0,4 %.
Стосовно імпорту, частка товарів групи 88 в його
структурі стабільно дорівнює 0,1 %.

Для прогнозування присутності товарів групи 88
в структурі експорту України запропоновано розра-
хувати середній темп росту цього показника за аналі-
зований період (Тср.).

Користуючись методом математичної статистики,
розраховано Т1, Т2, Т3, Т4, Т5:

Т1 = 238,6 / 143,6 = 1,66
Т2 = 252,5 / 238,6 = 1,06
Т3 = 224,6 / 252,5 = 0,89
Т4 = 194 / 224,6 = 0,86
Т5 = 123,8 / 194 = 0,64
Тср. = “Т1 * Т2 * Т3 * Т4 * Т5 = 0,93
При отриманому результаті середнього темпу

росту динаміка показнику частки товарів групи 88 в
абсолютному вираженні в загальному обсязі експорту
України до 2015 року включно матиме такий вигляд:

У той час, коли в розвинутих країнах світу вироб-
ництво та експорт товарів несучих галузей 6-го техноло-
гічного укладу зростатиме, згідно з отриманими резуль-
татами в Україні вони будуть стабільно зменшуватися.

Вирішення цієї проблеми має на увазі перегляд
наявних державних інструментів регулювання науко-
во-технічної, інноваційної, промислової та зовніш-
ньоекономічної видів діяльності.

Незважаючи на те, що в Україні існують окремі
інструменти регулювання трансферу знань, державна по-
літика регулювання міжнародного трансферу знань як
чинний механізм впливу на даний процес не розроблено.

Державна політика регулювання міжнародного
трансферу знань має бути узгодженою з інноваційною,
науково-технічною, бюджетно-фінансовою, промисло-

вою та зовнішньоекономічною політиками. При роз-
робці цієї політики має бути враховано інтереси су-
спільства, бізнесу, громадських та наукових інституцій.
Таким чином має бути створений цілісний механізм,
який стимулюватиме міжнародний трансфер знань в
економіці України.

Систему державного регулювання міжнародно-
го трансферу знань запропоновано розглядати наступ-
ним чином (рис. 3).

Визначено такі заходи щодо реалізації державної
політики регулювання міжнародного трансферу знань:

розробити плани та прогнози інноваційного роз-
витку країни;

реформувати на спростити науково-дослідний
сектор економіки з метою підвищення його динаміч-
ності та орієнтації на потреби в знаннях;

увести систему аналізу та оцінки результатів на-
укових досліджень, що проводять та отримують наукові
установи;

увести інноваційну інфраструктуру до складу
виду економічної діяльності „Наука і наукове обслуго-
вування” з гарантією відповідної підтримки на всіх
рівнях державного управління;

свідоцтво про державну реєстрацію проекту тех-
нологічного парку видавати на десять років, що обу-
мовлено необхідністю реалізації довгострокових інно-
ваційних проектів, які матимуть позитивний вплив на
конкурентоспроможність підприємств України в дов-
гостроковій перспективі

створити в Україні спеціалізований кредитний
фонд, який надаватиме пільгові кредити малим та серед-
нім інноваційним підприємствам у вигляді траншів;

забов’язати великі промислові підприємства
відраховувати 1 % щорічного прибутку до Україн-
ського спеціалізованого кредитного фонду;

встановити мінімальну та максимальну суму

 

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

Р1
0

50
100

150

200

250

300

Рис. 2. Прогнозне значення частки товарів групи 88 в загальному обсязі експорту України
до 2015 року, млн. дол. США
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кредиту, який надаватиметься малим та середнім інно-
ваційним підприємствам;

надати податкові пільги підприємствам з інозем-
ними інвестиціями, якщо інвестиції не відчужуються
упродовж терміну їхньої амортизації;

звільнити підприємства з іноземними інвести-
ціями від сплати податку на прибуток на п’ять років;

в разі встановлення нових видів податків під-
приємства з іноземними інвестиціями звільнити від них
на три роки;

розробити систему державних замовлень на
товари групи 88 згідно з УКТЗЕД (літальні апарати,
космічні апарати та їх частини).

У результаті запровадження даних заходів необ-
хідне проведення аналізу трансферу знань в економіці
та загального рівня конкурентоспроможності України
(Підсистема 3. „Результати” рис. 3). Якщо запропо-
новані заходи не підвищать інноваційної активності
українських підприємств і не сприятимуть міжнарод-
ному трансферу знань, необхідний буде їх перегляд,
тобто повернення до Підсистеми 2. „Підтримка та роз-
виток” (рис. 3) для корегування або запровадження
нових заходів регулювання.

Висновки. Економіка сучасних розвинутих країн
(США, Японія, Німеччина, Сполучене Королівство,
Італія, Франція тощо) характеризується домінуванням
галузей п’ятого та шостого технологічних укладів.
Більшу частку структури виробництва та експорту
даних країн формують високотехнологічні товари та
послуги з високою доданою вартістю. Державна полі-
тика цих країн спрямована на стимулювання генерації
та трансферу знань з науки у виробництво. Що стосує-
ться України, найбільшу частку її експорту складають
товари четвертого та частково п’ятого технологічних
укладів, що закріплює за нею в глобальному економіч-
ному просторі місце сировинно-орієнтованої держа-
ви. Тому для займання Україною місця технологічно-
го лідера в світовій економіці необхідний негайний
перегляд існуючих державних заходів регулювання
науково-технічної, інноваційної, промислової та зо-
внішньоекономічної видів діяльності.
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Характерной чертой энергообеспечения в настоя-
щее время является постепенно увеличивающийся
энергетический дефицит. С другой стороны, экологи-
ческая оценка ситуации указывает на ограниченность
традиционных источников энергетических ресурсов
и противоречивость их применения с точки зрения
сохранения среды обитания человека. Эти тенденции
определяют направленность эколого-техногенного и
социально-экономического вектора развития регио-
нов. Усиление их энергетической независимости в
современных условиях может базироваться помимо
всего прочего на системном инновационном исполь-
зовании природных нетопливных источников энергии,
к которым относятся солнце, ветер, водные потоки и
др., т.е. тех инновационных технологий, которые мак-
симально адаптированы к природным процессам
[1; 4]. В каждом регионе Украины имеются свои осо-
бенности по приоритетному использованию различ-
ных технологий нетрадиционной возобновляемой энер-
гетики (НВЭ). Рассмотрим особенности их использо-
вания в формировании энергосберегающих комплек-
сов на примере южного берега Крыма (ЮБК).

По своим климатическим показателям ЮБК име-
ет потенциальную возможность широкого использова-
ния НВЭ. На основании приложенного алгоритма (см.
рис. 1) проведем выбор приоритетов и обоснование их
инновационной восприимчивости применительно к кон-
кретному объекту энергопотребления – СКК „Дюльбер”
(санаторий „Морской прибой”). Комплекс располага-
ется в прибрежной зоне поселка Кареиз.

Потенциал НВЭ в месте выбора ресурса НВЭ,
можно представить следующим образом (Этап I).

1. Потенциал  гелиоэнергетики
Максимальное солнечное излучение на широте

ЮБК достигает порядка 1500 кВтЧч/м2. Соответствен-
но имеются довольно высокие возможности просто-
го преобразования этого вида энергии в тепловую
энергию, которая может успешно использоваться для
обеспечения различного рода технологических, ото-
пительных и бытовых потребностей. Кроме того, ис-
пользование солнечной энергии улучшает экологиче-
скую ситуацию района потребления тепловой энергии
за счет снижения объемов выбросов загрязняющих

веществ, к которым относятся продукты сгорания
органического топлива. Нельзя не учитывать и сни-
жение уровня риска техногенных аварий, возможность
которых обуславливается параметрами работы круп-
ного энергетического оборудования и объемами по-
требляемых и производимых ресурсов [2].

Кроме того, для прибрежных районов по дан-
ным метеорологических наблюдений среднегодовое
количество солнечных дней составляет порядка 250.
Приведенные данные подтверждают правильность кон-
цепции внедрения солнечных установок для получе-
ния тепловой энергии, которая используется для го-
рячего водоснабжения объектов различного назначе-
ния. Гелиоколлекторы (в т.ч. фотоэлектрические и теп-
логенерационные) могут устанавливаться на крышах
домов, корпусов административных и хозяйственных
помещений, навесов и т.п., а также в ландшафтных
неудобиях, что не требует отдельных свободных пло-
щадок [5, 6]. В санатории „Морской прибой” имеют-
ся крыши основных корпусов, также крыши админи-
стративных технических сооружений, хозяйственных
построек, в  том числе соляриев, различных навесов.

В настоящее время на Крымском побережье уже
используется довольно большое количество солнеч-
ных установок для горячего водоснабжения. Однако
большинство их конструктивно изготовлено из металла
и установлено 15 – 20 лет назад, когда цены на металл
были низкими. В настоящее время из-за резкого рос-
та цен на него, инновационная привлекательность сол-
нечных нагревательных установок, изготовляемых на
металлической основе невысокая.

Одним из путей повышения их инновационной
привлекательности является поиск новых дешевых лу-
чевоспринимающих материалов с соответствующи-
ми эксплуатационными качествами.

Исходя из вышеизложенного можно сделать
вывод о целесообразности использования техно-
логий гелиоэнергетики теплогенерационного типа
(ГЭ ТГ) на основе не дорогих тепловоспринима-
ющих материалов при формировании ЭСК „Мор-
ской прибой”.

2. Потенциал  ветроэнергетики
Необходимо отметить высокий ветровой потен-
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Рис. 1 - Алгоритм процесса выбора технологий НВЭ на примере санатория „Морской прибой”

В. Г. Дюжев

ВЭ - ветроэнергетика, ГЭ ФЭ, ГЭ ТГ – гелиоэнергетика фотоэлектрического и теплогенерационного профиля, ГеоЭ – геотер-
мальная энергетика, НПЭ  (ТН) – низко потенциальная энергетика на основе тепловых насосов, БиоЭ - биоэнергетика, МалаяГЭС –
малая гидроэнергетика, ВолЭ – волновая энергетика, ЦИВП – целевой инновационно-восприимчивый подход, МПФ ГИВГ –
методический подход по формированию гибких инновационно-восприимчивых групп на предприятиях, МП Пр – методический
подход к выбору приоритетного направления развития НВЭ,МП РК – методический подход к разработке регионального кластера
НВЭ, ФГП – разработка адекватной формы ГП НВЭ, ТИСП – типовые инновационные системы применения (ИСП) технологий
НВЭ, МП РВО – методический подход к рациональному выбору оборудования для технологий НВЭ,МК ОЭ – методический
подход к оценке комплексных эффектов по технологиям НВЭ, ОТГМ – основная теплогенерирующая мощность.
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циал Крымского полуострова, обусловленный естест-
венными природно-климатическими особенностями.
Его интентенсивность различна – больше в прибреж-
ных и горных районах, меньше во внутренних райо-
нах. В районе „Морского прибоя” северные, северо-
западные и западные ветровые потоки загораживают
горы. Наиболее интенсивные ветровые потоки с вос-
тока и юга. Кроме этого, внедрение ветроэнергети-
ческих установок (ВЭУ) на южном береге Крыма
имеет ограничения в связи с повышенной сейсмиче-
ской активностью, что  может повлиять на целостность
их фундамента, снижению его прочности и как след-
ствие - привести к разрушению ВЭУ. Также, южный
берег Крыма не имеет достаточно свободных терри-
торий для санитарно-защитной зоны (СЗЗ), которая
должна формироваться для ВЭУ достаточной мощ-
ности. Даже, если территориально можно выделить
данную СЗЗ, то стоимость земли под площадку при-
дётся включать  в сумму единовременных капвложе-
ний, что еще больше удлинит срок окупаемости (Ток)
ВЭУ (который итак значительный) [3; 5; 6].

Таким образом, можно сделать вывод, что
общий инновационный потенциал ВЭУ в месте
выбора ресурса недостаточный для эффективно-
го использования (Этап IV).

3. Потенциал малой гидроэнергетики (Малая
ГЭС)

 На наш взгляд, недостаточно учитывается воз-
можность использования водных потоков Крыма. Ха-
рактерным для него является большое количество ма-
лых рек и ручьев, которые по склонам Крымских гор
устремляются к морю. Их водный дебет является отно-
сительно невысоким и непостоянным в зависимости
от времени года. Эти обстоятельства определяют не-
целесообразность создания традиционных гидроэлек-
тростанций, требующих высоких капитальных затрат,
которые помимо всего прочего имеют ограничитель-
ные факторы в виде повышенной сейсмической опас-
ности района. Ближе к реализации преобразования энер-
гии таких потоков стоит малая гидроэнергетика. Имею-
щиеся ресурсы малых рек ЮБК представляют из себя
потенциальные генерирующие потоки с сезонной ак-
тивностью. По территории санатория „Морской прибой”
течет речка Хастабаш, перепад высот по  территории
до 50 м. Данный поток кинетической энергии может
быть использован для нагрева воды минуя стадию элек-
трогенерации на основе достаточно простой конструк-
ционно-технологической системы ГДНУ (гидродинами-
ческой нагревательной установки).

Таким образом, инновационный потенциал
реки Хастобаш текущей по территории санатория
„Морской прибой”, может быть использован для
теплогенерации.

4. Волновая энергетика
В прибрежной зоне „Морского прибоя” имеется

определенный потенциал волновой энергетики. Однако,
использование данного потенциала в настоящее время:

1) технически затруднительно в связи с отсут-
ствием серийных установок волновой энергетики. Это
общемировая проблема, которую, пытается решить и
Украина.

2) использование технологий волновой энерге-
тики в прибрежной зоне „Морской прибой” не целе-
сообразно по причине ее рекреационно-ландшафтной
привлекательности (Этап III).

5. Биотопливо (БТ)
На территории региона имеются определенные

потенциалы БТ растительного и животного происхож-
дения, в том числе отходов лесохозяйственной дея-
тельности. Однако, в месте выбора ресурса – ЮБК
(санаторий „Морской прибой”) нет больших масси-
вов растительных и животных видов ресурсов, а ле-
сохозяйственная деятельность представлена в большой
степени содержанием и воспроизводством заповед-
ных и рекреационных массивов леса, где отходы идут
на собственные  нужды, поэтому данный вид ресурса
не является инновационно-восприимчивым (Этап II).

6. Потенциал геотермальных источников
энергии (ГеоЭ)

Согласно Атласу НВЭ инновационный потенци-
ал ГеоЭ, расположен в северной и восточной части
АР Крым. В горных и предгорных районах данный
потенциал использовать затруднительно в связи с
определенной сейсмоопасностью. В районе „Морско-
го прибоя” его использование также небезопасно, с
т.з. экологических и техногенных рисков, т.о., дан-
ный вид ресурса не является инновационно-воспри-
имчивым (этап II).

7. Потенциал  низкопотенциальной теплоты
грунта, природных водоемов и сточных вод (НПЭ)

Их можно проиллюстрировать следующим
образом

В районе санатория „Морской прибой” в усло-
виях особой ценности земли, ее использования в ка-
честве контура для получения низкопотециальной энер-
гии на основе тепловых насосов не представляется
возможным.

Использование природного водоема – моря,
является потенциальным инновационным ресурсом
НВЭ для получения НПЭ на основе тепловых насо-
сов. В санатории „Курпаты” (бывший санаторий
„Дружба”)  имеется опыт эксплуатации теплового на-
соса (ТН) с морским контуром. Однако использова-
ние подобных ТН сдерживается по ряду причин:

1) Большая стоимость удельных капвложений
в 1кВт установленной мощности;
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2) Природоохранные и техногенные риски  свя-
занные с использованием токсично опасных хлада-
гентов в контуре, который контактирует с естествен-
ными акваториями отдыха людей и рекреационными
зонами;

3) Опыт эксплуатации, обслуживания данных
установок незначителен.

Все вместе определяет низкую ИВ к данным
ресурсам НПЭ.

Низкопотенциальная энергия на основе сточных
вод (этап VII).

Относительно НПЭ сточных вод можно сказать
следующее. Каждый объект на ЮБК обладает боль-
шим потенциалом данного ресурсом, особенно в пе-
риод интенсивного наплыва отдыхающих (май-
октябрь). Соответственно использование данного по-
тенциала является актуальным для ЮБК, в том числе
для санатория „Морской прибой”. Однако для органи-
зации сбора и использования данного вида ресурса
требуются большие капвложения, использование до-
полнительных участков земли в санаторной зоне, а так-
же значительный опыт эксплуатации ТН и дополнитель-
ная техногенная нагрузка на рекреационные зоны. По-
этому использование данного ресурса не является в
настоящее время инновационно-восприимчивым.

Суммируя вышесказанное можно заключить, что
в Крыму имеется значительный энергетический потен-
циал природных нетрадиционных факторов. Однако
его инновационной перспективе на ЮБК, в районе
санатория „Морской прибой” препятствует сезонность
действия факторов, необходимость значитеных капи-
тальных вложений на реализацию каждого фактора,
отсутствие соответствующих разработок, способных
существенно упростить и удешевить реализацию этих
факторов.

Особо следует сказать об инновативности пред-
приятий и организаций. Речь идет об их способности
создавать и воспринимать нововведения. Сложившая-
ся система организации работы не способствует вос-
приимчивости к новому, так как это связано с отсут-
ствием в структуре подразделений, отвечающих за
инновационную политику предприятий. Соответствен-
но, организационно-экономический механизм внедре-
ния нововведений является несовершенным.

Исходя из этого, на наш взгляд, можно сформу-
лировать требования к нововведениям на основе тех-
нологий НВЭ, которые на данный момент будут иметь
инновационную перспективу в энергетическом комп-
лексе предприятий и организаций Крыма [7]. Это:

1. Простые и оригинальные нововведения, обес-
печивающие реализацию природных энергетических
факторов;

2. Учет сезонности действия факторов;

3. Невысокие капитальные вложения;
4. Малые сроки окупаемости;
5. Возможность органичного сочетания с рабо-

той существующих энергетических мощностей;
6. Простота эксплуатации и обслуживания;
7. Улучшение экологической обстановки.
На основе вышеизложенного можно системати-

зировать и сбалансировать типовые полезные эффек-
ты и негативные воздействия ресурсов НВЭ для СКК
„Дюльбер”, санатория „Морской прибой”. В итоге,
энергосберегающий комплекс (ЭСК), может включать
в себя:

— имеющиеся энергетические мощности (напри-
мер, котельная на жидком топливе);

— установку по использованию солнечной энер-
гии – гелиосистему (ГС), лучевоспринимающая повер-
хность которой изготовлена из недорогих материалов;

— систему по преобразованию энергетического
потенциала водных потоков – гидротурбодинамиче-
скую нагревательную установку (ГДНУ), с помощью
которой можно вырабатывать тепловую энергию без
использования топлива или электричества.

Исходя из вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:

1. В настоящее время наиболее эффективным
инновационным подходом к использованию НВЭ на
предприятии, является их оптимальное сочетание с
традиционной энергогенерирующей мощностью пред-
приятия.

2. Применительно к ЭСК санатория „Морской при-
бой” целесообразно использовать технологии гелиоэнер-
гетики теплогенерационного типа и гидродинамическиию
нагревательную установку на реке Хастабаш.

3. Расчет экономической эффективности пока-
зывает возможность экономии до 40% традиционно-
го топлива за счет оптимального сочетания традици-
онных энергомощностей  и  инновационных техноло-
гий НВЭ.
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Постановка проблеми. Очевидна тенденція ро-
сту обсягу продукції інформаційних технологій у на-
ціональних компаніях та потреба оптимізації іхньої діяль-
ності  щодо створення  електронного інформаційного
продукту. Тому роль інформатизації в економічному
розвитку сучасних національних компаній стає все
більш вагомою.

Аналіз останніх публікацій та постановка
завдання. Проблеми впровадження електронного
інформаційного продукту в національні бізнес-компанії
та можливості їх подальшого розвитку в цьому плані
досліджувалися закордонними та вітчизняними вче-
ними Л. С. Винариком, А. Н. Щедріним, Н. Ф. Ва-
сильєвим [1, с. 56 – 58, 93 – 96, 134 – 137], Ф. Котле-
ром [2, с. 36 – 37, 57 – 58, 202, 412 – 414], А. М. Бе-
резою [3, с. 40 – 45, 89 – 91], І. Т. Балабановим [4,
с. 39 – 42, 120 – 123, 162 – 164].

Однак ця тема потребує  більш детального ана-
лізу для  виявлення нових сучасних можливостей роз-
витку електронного інформаційного продукту в націо-
нальній компанії в умовах глобалізації електронних
технологій та оптимізації діяльності цих компаній у
розвитку інформаційного суспільства.

Результати дослідження. Сучасні компанії з
виробництва інформаційних технологій посідають де-
далі більшу нішу на світовому товарному ринку. За
даними прогнозів міжнародної маркетингової компанії
Forrester Research кількість персональних комп’ютерів
у світі досягла одного мільярда вже до кінця 2008 року,
і двох мільярдів досягне до 2015 року. Прогноз
Forrester Research ґрунтується на припущенні, що з
2010 по 2015 рік загальна кількість персональних
комп’ютерів у світі щорічно збільшуватиметься на
12 відсотків.

Іншим прикладом є міжнародна компанія Novell,
що постачає програмне забезпечення, послуги тех-
нічної підтримки, консалтингу та навчання. Техноло-
гіями Novell зараз користуються понад 80% з  500 круп-
ніших компаній у світі. Продукти Novell успішно
використовуються на більш ніж 3,8 млн серверів,
допомагаючи у праці понад 80 млн чоловік [5].

Розглядаючи можливості діяльності компаній, що
займаються розробкою  інформаційних технологій,  з
урахуванням розробок з цього питання А. М. Щедріна
[6], зазначимо, що електронний інформаційний про-

дукт  не має відчутної матеріальної форми і незмінно-
го вигляду.  Це становить специфічний вплив на схе-
му конкурентної боротьби у цій сфері. Для виграшно-
го становища міжнародної компанії на ринку, вона
повинна розробити продукт, що має деякі унікальні
риси, які приваблюють користувачів всього світу.
Прикладом є поява візуальних пошукових систем у
глобальному інформаційному середовищі (Quintura,
KartOO, Ujiko, Mnemo, WebBrain та ін.), які дають аль-
тернативний пошуковий інтерфейс, нелінійне представ-
лення даних у вигляді деяких асоціативних понять,
синонімів  пошукових запитів, семантичних відносин
між посиланнями. Іншим прикладом є каліфорній-
ська Medstory медична пошукова система, яка роз-
биває інформацію на групи за клінічними досліджен-
нями, процедурами, інформацією про особисте здо-
ров’я, діагнозами та симптомами. Бізнес-компанії мо-
жуть отримати перевагу перед конкурентами також за
рахунок більш далекоглядного її використовування. На
ранніх стадіях розвитку технології відсутня повна і
докладна інформація про її можливості. Компаніям
доводиться експериментувати. Компаніям, яким пер-
шими вдається відкрити способи найефективнішого
використовування технології, гарантований успіх на
міжнародному ринку. У міру розвитку інфраструкту-
ри, успіх супроводитиме не тільки інноваційних ком-
паній, а і тим, які уміють кваліфіковано використову-
вати ІТ. Так, міжнародна компанія Apple з виробленнґ
всесвітньо розповсюджуваного програмного забезпе-
чення за результатами 2007 фінансового року досягла
доходу у 5, 26 млрд доларів, її чистий прибуток склав
770 млн доларів, чи 87 центів у перерахунку на одну
акцію [7].

 Стає очевидним, що найефективнішою буде ро-
бота тієї компанії, що створює електронний інформа-
ційний продукт, де є універсальний алгоритм його роз-
робки з можливістю легкого перенастроювання при
необхідності. На наш погляд, цей алгоритм можна пред-
ставити  у вигляді наступних кроків:

 1) Проведення економічного аналізу і на його
основі прогнозування, бажано з  математичним моде-
люванням  економічної діяльності компанії для ухва-
лення рішення про те, який електронний інформацій-
ний продукт для даної компанії слід розробляти з пер-
спективою на майбутнє;
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2) Основою продукту повинна бути мова, за до-
помогою якої будується  ядро програми. Знаючи цю
мову, легше буде здійснити саму перебудову програм-
ного забезпечення при зміні постановки задачі;

3) Необхідно передбачити автоматизацію проце-
су створення  електронного інформаційного продук-
ту. Якщо один і той же блок зустрічається у кількох
місцях програми, краще автоматизувати сам набір,
звернення до Інтернет, розробити визначення конст-
руктора, класів;

4) Програма повинна бути аддитивною моделлю.
Кожна частина програми має бути спрямованою пра-
цювати самостійно і спільно з іншими програмами.
Наприклад, при злитті компаній, їхнє програмне за-
безпечення має підсумовуватися з окремих частин,
при цьому не повинно виникати ні яких конфліктів;

5) Компанії, що створює програмне забезпечен-
ня, належить мати мережу сервісних центрів, кожний
з яких зобов’язаний виконувати обслуговування лише
одного типу функцій. Діяльність цих центрів не по-
винна перетинатися. Один з центрів має виконувати
роботу з прогнозу нових вимог до програмного за-
безпечення.

Якщо компанія не в змозі знайти свою нішу на
ринку, то вона буде вдаватися до методів цінової кон-
курентної боротьби. Іноді всесвітньо відомі компаніі
поширюють безкоштовне програмне забезпечення,
оскільки розглядається  підрив позицій конкурентів.

Але, не можна проводити повної аналогії між
вартістю продукту матеріального виробництва й вар-
тістю програмного забезпечення [8]. Неможливо роз-
глядати ціну програмного продукту як даність. Дина-
міка зміни ціни залежить не тільки від кількості праці,
вкладеної в його створення, а й від супроводу про-
грамного забезпечення.

Практика використання програмного забезпечен-
ня в міжнародних компаніях показала, що в багатьох
випадках неприступність розшифровки програмного
коду створює перешкоди для нормального функціо-
нування технологічного встаткування.  Якщо при цьо-
му не передбачено постійний зв’язок з розроблюва-
чами програмного забезпечення, то ціна програмного
продукту стає близької до нульового значення.

У світовій практиці все частіше фірми, що здо-
бувають інформаційні технології, віддають більшу пе-
ревагу відкритим програмним кодам, отож назріла
необхідність рішення задачі про доцільність створення
відкритого програмного коду передовими національ-
ними ІТ-компаніями та вільного його розповсюджен-
ня по всьому світовому економічному середовищі [9].

Зазначимо, що Уряд Великобританії спільно з
міжнародною компанією IBM і Національним обчис-
лювальним центром (National Computing Centre) про-

суватиме програми open source. Центр займеться роз-
робкою різних відкритих стандартів, які згодом вико-
ристовуватимуться в усьому Євросоюзі.

За замовленням Європейської комісії було про-
ведено дослідження, в якому значиться, що викорис-
товування open source приносить країнам Євросоюзу
до 2 млрд. євро в рік [10]. Прикладом використання
відкритого коду як методу конкурентної боротьби є
те, що міжнародна компанія Linux вдалася до цього
засобу боротьби за ринок електронних інформаційних
продуктів для подолання монополізму Microsoft і на-
ближається до перемоги на Кубі, у Венесуелі, в Китаї,
Бразилії,  Норвегії [10]. Перевагу Linux при установці
ОС на своїх ПК отдают такі найбільші міжнародні ком-
панії, як Hewlett-Packard, Dell. Крім того намічається
активне використовування  як заміна наявних опера-
ційних систем реального часу (RTOS) [7].

На нашу думку, відкритий код при реалізації но-
вого програмного забезпечення необхідний у таких
випадках:

— характеристики надійності,  стабільності,  мас-
штабованості  є критичними характеристиками про-
грамного забезпечення;   

— правильність проектування й реалізації про-
грамного забезпечення не може з легкістю бути пере-
вірена іншими засобами, крім незалежної експертизи;

— програмне забезпечення є критичним для ко-
ристувача в керуванні його бізнесом;

— програмне забезпечення формує або підтри-
мує загальну інфраструктуру комп’ютерних систем і
комунікацій;

— програмне забезпечення поширюється серед
компаній  зі слабкими можливостями спілкування з
розроблювачами програмного продукту;

— програмне забезпечення орієнтоване, зокрема,
на користувачів, у яких не є технічної можливості його
установки на досить новому обладнанні;

— виникають утруднення в реорганізації роботи
технічної підтримки програмного забезпечення.

У тих випадках, коли вигоди від відкритості коду
більші, ніж орендна плата за таємність, має сенс відкри-
ти вихідний код.

З іншого боку, відкриті тексти найменш придатні
національній компанії в наступних випадках:

— компанія є єдиним власником програмної тех-
нології, що приносить доход;

— програмне забезпечення відносно невідчутне
до помилок;

— правильність коду легко може бути перевіреною
іншими засобами, крім незалежної експертизи коду;

— програмне забезпечення є некритичним для
бізнесу;

— програмне забезпечення не збільшує істотно

К. В. Наливайченко



198
Економічний вісник Донбасу № 2 (28), 2012

свою цінність через спільну роботу над ним або шля-
хом повсюдного поширення.

Тобто в перспективі розвитку виробництва з роз-
робки програм будуть складатися дві альтернати-
ви – створення відкритого й створення закритого коду.
Якщо цінність використання нерозкритого алгоритму
або технології буде  досить високою, а витрати, пов’я-
зані з ненадійністю, будуть досить низькими, а ризи-
ки, пов’язані з монополією постачальника на міжна-
родному ринку, – досить терпимими, то споживачі про-
довжать платити за закриті програми. Це, що найбіль-
ше імовірно, залишиться вірним для самостійних вер-
тикальних ринків додатків, коли ринок конкретного
товару обмежений, але більшість споживачів на цьо-
му ринку мають потребу в певному товарі, де ефекти
від спільної розробки слабкі.

Бази даних, інструментів для програмування бу-
дуть більше змішаними. Можна розраховувати на те,
що виробництво програм у цілому залишиться підпри-
ємницьким, але з обмеженням тривалості життя для мо-

нополії закритої інтелектуальної власності, у процесі
того, як її вироби попадають у цю інфраструктуру. Усе
більше високоякісні програми стануть постійно доступ-
ними для використання й створення нових.

Виходячи з міркувань, представлених вище, мож-
на скласти схему для  стратегії інформатизації націо-
нальної компанії. При цьому має бути проведено роз-
рахунки вигідності й ризику вибору того або іншого
шляху. Визначаються всі переваги й недоліки вибору
стратегії для виробника й споживача програмного за-
безпечення. Кожна компанія повинна вирішити, які
характеристики для неї є найбільш важливими. Також
необхідно дати оцінку діяльності компанії відповідно
до кожної характеристики, для цього вводиться бальна
шкала. Переважним характеристикам привласнюються
позитивні бали, а характеристикам, що визначають
недоліки обраної стратегії,  привласнюються  негативні
бали.  Після підсумовування всіх балів дістають ви-
сновку про те, чи доцільно залишати відкритим про-
грамний код.

К. В. Наливайченко

Таблиця 1
Вибір компанією-розроблювачем програмного забезпечення стратегії (не)відкритості програмного коду

№ 

п/п 

Виробник програми Бал Споживач програми Бал 

 

1. 

Рівень відмінності ціни 
продажу з відкритим та 
закритим кодом 

 Надійність, стабільність, 
масштабованість системи  

 

 

2. 

Перспективність розробки 
програмного забезпечення у 
даному напрямі 

 Рівень легкості перевірки 
системи 

 

 

3. 

Наявність інтелектуального 
потенціалу у компанії 

 Можливість спілкування з 
виробниками системи 

 

 

4. 

Складність технології 
розшифрування алгоритму 
програмного продукту 

 Можливість адаптації під 
застаріле технологічне 
обладнання 

 

 

5. 

Бажання компанії вести 
підтримку програмного 
забезпечення 

 Рівень чутливості до помилок  

 

6. 

Підтримка загальної структури 
комунікацій 

 Необхідність сумісної роботи 
над програмним забезпеченням 

 

 

7. 

Унікальність технології 
створення програмного 
забезпечення 

 Рівень критичності в управлінні 
бізнесом 
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Алгоритм рішення цієї проблеми представимо у
вигляді наступної таблиці (таблиця 1).

Таким чином, компанія виявляє сенс придбання
певний електронний інформаційний продукт чи корис-
тування електронною інформаційною послугою, на
якихось умовах, в якійсь компанії.

Найбільш раціонально інформація зберігається в
пам’яті ЕОМ (рис. 1).

Великих успіхів на ринку електронних інформа-
ційних технологій досягла міжнародна компанія
Microsoft, яка зараз просуває через своїх сертифіко-
ваних міжнародних партнерів нову багатофункціо-
нальну систему управління бізнесом Microsoft
Dinamics. У цій системі поширено можливості для
бізнес-аналізу, фінансового та логістичного менедж-
менту, здійснено тісну інтеграцію офісних та бізнес-
додатків, з’явилась можливість створювати зручне
віртуальне робоче місце для кожного співробітника
фірми. Зараз програмні рішення Microsoft Dynamics
використовують більш ніж 300 тисяч клієнтів у всьо-
му світі. Міжнародна мережа продажів має понад
9000 партнерів у 132 країнах світу [12].

Вагомих здобутків при  досяглася всесвітньо-
відома виробництвом  інформаційних продуктів
компанія Oracle [13]. Близько 2000 підприємств
енергетичної галузі успішно використовують ці про-
дукти. Новим рішенням Oracle стала система „Елект-
роенергетика. Будівництво, модернізація, ремонт і тех-
нічне обслуговування”. Ця система створена на основі
міжнародного досвіду автоматизації бізнес-процесів
для енергетичних підприємств і збірного досвіду росій-
ських енергетичних підприємств.

Широкого використання своїх електронних
інформаційних продуктів з планування, управління
фінансами, виробництвом, логістикою, взаємостосун-
ками з клієнтами, персоналом, задач бухгалтерського
обліку домаглася російська корпорація Галактика.
Відомим  світовим постачальником електронних
рішень для бізнес аналізу є компанія Business Objects,
яка нещодавно випустила нову версію пакета   Business
Objects Crystal Desisions для потреб малого та серед-
нього бізнесу.

Необхідно зазначити, що якщо раніше створю-
вані електронні інформаційні продукти служили для
автоматизації адміністративної діяльності, то зараз вони
вийшли за межі офісних структур і почали впрова-
джуватися у виробничих цехах підприємств. Прикла-
дом є спільна  розробка компаніями Cisco та IBM роз-
подільчих мереж  для енергетичних компаній.

Теоретично електронний інформаційний продукт
може мати необмежену кількість форм для вирішення
необмеженої кількості задач. Якщо національній ком-
панії вигідніше набувати програмне забезпечення у

сторонньої організації, то програмісти, що залишили-
ся у штаті компаній, займаються його обслуговуван-
ням, вдосконаленням і усуненням помилок. Зовнішні
консультанти при виконанні замовлень звичайно ви-
користовують стандартні програми на основі стандар-
тизованих засобів зміни конфігурації.

 Висновки та напрями подальшого дослі-
дження.  Розвиток та розповсюдження світових ме-
реж сприяє глобалізації інформаційних процесів. Зро-
стає зв’язок між різними регіонами світу завдяки роз-
повсюдженню телекомунікаційних послуг. Діяльність
світових організацій, які відіграють велику роль у про-
гресивному розвитку інформаційного суспільства,
вказує на те, що  інструментами  боротьби за ринок
інформаційних технологій у світі є відкрите  розповсю-
дження інформаційної системи компанії.

При сучасних реаліях стає очевидним, що ефек-
тивнішою буде робота тієї компанії або її підрозділу,
що створює електронний інформаційний продукт, де є
універсальний алгоритм його розробки з можливістю
легкого перенастроювання при необхідності. Подальші
дослідження цієї проблеми має бути направлено на
вирішення питань створення такого універсального
алгоритму для національних компаній.
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Наливайченко К. В. Інформатизація економіч-
ного розвитку сучасних національних компаній

У статті розглянуто сучасні процеси інформати-
зації діяльності бізнес-компаній. З’ясовано, що фірми
віддають перевагу відкритим програмним кодам.Уза-
гальнено напрацювання світових компаній, що ство-
рюють інформаційні технології у глобальному інфор-
маційному середовищі: найбільш ефективним є елек-
тронний інформаційний продукт, який містить універ-
сальний алгоритм його розробки.

Ключові слова: глобалізація інформаційного су-
спільства; електронний інформаційний продукт; алго-
ритм розробки; програмне забезпечення.

Наливайченко E. В. Информатизация эконо-
мического развития современных национальных
компаний

В статье рассматриваются современные процес-
сы информатизации деяльности бизнес-компаний.

Выяснено, что фирмы отдают преимущество откры-
тым программным кодам.Обобщены наработки миро-
вых компаний, которые создают информационные тех-
нологии в глобальной информационной среде: наибо-
лее эффективным является электронный информаци-
онный продукт, который содержит универсальный
алгоритм его разработки.

Ключевые слова: глобализация информационно-
го общества; электронный информационный продукт;
алгоритм разработки; программное обеспечение.
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Начало XXI века выявило приоритетное направ-
ление развития мирового сообщества в виде созда-
ния экономики, основанной на знаниях. Для всех ре-
гионов Украины необходимо в ближайшие 5 – 10 лет
определить основные пути и конкретизировать
мероприятия по актуализации знаний и компетенций в
ВУЗах, НИИ и на предприятиях.

Примером успешного формирования региональ-
ной стратегии развития экономики, основанной на
знаниях, является опыт региона Корнуолл в Велико-
британии [1, с. 34]1. Этот опыт представляет интерес
для Крыма в виду сходства регионов по видам эконо-
мической деятельности, определяющим структуру
экономики регионов.

Низкий уровень развития экономики в регионе
Корнуолл (70 % от среднего по ЕС в выработке ВВП
на душу населения) в составе упомянутой стратегии
инициировал определение основных путей ее реали-
зации: повышение уровня образования местного на-
селения; развитие инфраструктуры информационных
технологий; привлечение науки и исследований.

Уровень развития экономики АР Крым в 2000 г.
составлял 69,5 % от среднего уровня Украины, в
2005 г. – 68,9 %, в 2008 г. – 67,8 %. Это позволяет
считать его низким в Украине [2, с. 49]2. Поскольку
средний показатель выработки ВВП по паритету поку-
пательной способности на душу населения в Европей-
ском Союзе в 2009 г. составлял 31900 $ США, а в
Украине – 6300 [3]3, то ее уровень от ЕС составляет
19,75 %, а уровень АР Крым от среднего по ЕС –
13,5 %. Условно, принятые пути реализации стратегии
развития экономики, основанной на знаниях, для реги-
она европейской страны с низким уровнем развития
экономики (70 % от среднего по ЕС) можно принять и
для региона с еще более низким уровнем развития эко-
номики – в 13,5 %  от среднего по ЕС – для АРК.

Важно проанализировать эти три направления как
пути развития экономики, основанной на знаниях, на
примере АР Крым в составе Украины в двух аспектах:
во-первых – оценить уровень такой экономики в по-

следние годы; во-вторых – дать оценку вклада ученых
НИР в исследование и реализацию этой проблемы.

Целью данного исследования является опреде-
ление основных путей создания экономики, основан-
ной на знаниях на ближайшие 5 – 10 лет в Украине и
ее регионах.

Задачами исследования являются процессы раз-
работки мероприятий по актуализации знаний и ком-
петенций в ВУЗах, НИИ и на предприятиях регионов
Украины.

Повышение уровня образования местного насе-
ления может рассматриваться по нескольким состав-
ляющим:

— обучение начальным компетенциям в профес-
сионально-технических училищах, в высших учебных
заведениях всех уровней аккредитации;

— обучение новым специальностям по системе
второго высшего образования;

— обучение новым рабочим специальностям по
системе профессиональных курсов;

— повышение квалификации по рабочим специ-
альностям, по младшим специалистам, бакалаврам,
специалистам и магистрам в соответствии со сложив-
шимися должностями и профессиями;

— обучение в аспирантуре и докторантуре, за-
щита диссертаций.

Отечественная статистика позволяет рассмотреть
в динамике изменение всех показателей, характери-
зующих состояние перечисленных составляющих, и
дать оценку изменения их состояния, а в отдельных
случаях – взаимосвязи изменений с конечными ре-
зультатами развития экономики в стране и анализиру-
емом регионе – в АРК.

Рассматривая количество выпускников профес-
сионально-технических учебных заведений в динамике
с 1990 г. можно констатировать, что количество моло-
дых рабочих, ежегодно пополняющих экономику
Украины и АРК, за 20 лет снизилось до 63,5 % по
стране в среднем и до 51,9 % в Крыму. При этом,
если в 1990 г. удельный вес ежегодного выпуска
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молодых рабочих из ПТУЗ составлял в величине сред-
негодовой численности наемных работников 1,61 %
по всей Украине и 1,5 % по АРК, то в 2009 г. – 2,25 %
и 2,05 %, при соответствующем снижении этой чис-
ленности работников до 45,6 % по Украине и 38,2 %
в АРК. В этот же период изменилось число выпуск-
ников высших учебных заведений количественно до
175,6 % по Украине и 192,9 % по АРК. При этом,
если в 1990 г. удельный вес годового выпуска сту-
дентов из ВУЗов в величине среднегодовой числен-
ности наемных работников по Украине составлял
1,56 % и по АРК 0,68 % то в 2009 – 2010 гг., соответ-
ственно, 6,03 % и 3,41 % (табл. 1).

Рост удельных показателей в анализируемый
двадцатилетний период можно отнести к положитель-
ному фактору роста базы начальных знаний в эконо-
мике, если бы не сопутствующее этому росту катаст-
рофическое снижение числа наемных работников в
стране и в АРК и нарастающее отставание развития
экономики от всех стран Европы, даже когда-то от-
стававших от Украины (в 2009 г. ВВП по ППС в Укра-
ине составил от Норвегии 10,9 %, от Швеции 17 %, от
Германии 18,4 %, от Великобритании 18,4 %, от Фран-
ции 19,4 %, от Польши 35,25 %; от России 41,7 %, от
Болгарии 50 %, от Белоруссии 50,4 %, от Румынии
54,3 %, от Турции 54,8 %, от Албании 81,8 %) [3].

Вклад отдельных университетов в развитие базы
экономики, основанной на знаниях, а тем более – от-
дельных их подразделений в виде факультетов или
даже их кафедр, выявить и оценить достаточно слож-
но. В принципе эта задача решается на основе бенч-
маркинга основных показателей, характеризующих
деятельность ВУЗов. В числе этих показателей – ко-
личество ежегодно принимаемых и выпускаемых
ВУЗом студентов, число преподавателей, работающих
с этими студентами, число студентов, приходящихся
на одного преподавателя с соответствующей их диф-
ференциацией по факультетам и, по возможности, по
специальностям обучения.

Эти количественные показатели дополняются по
каждой кафедре содержательными качественными
показателями: количество дипломных работ, защищен-
ных под руководством преподавателей кафедры все-
го и в расчете на одного преподавателя, количество
учебных пособий и монографий, изданных препода-
вателями, численность студентов, принявших участие
в научно-практических конференциях разного уровня
под руководством преподавателей кафедры, количе-
ство преподавателей, участвовавших в научно-практи-
ческих конференциях, количество аспирантов, со-
искателей и докторантов всего по кафедре и в расче-
те на одного преподавателя, количество защищенных
кандидатских и докторских диссертаций под руковод-
ством преподавателей кафедры всего за год, два, три,

четыре, пять, в расчете на одного преподавателя и в
процентах к числу упомянутых ранее студентов, за-
щитивших дипломные работы за эти годы.

Рассматривая результативность работы препода-
вательского и аспирантского состава одной кафедры в
количестве 26 чел. нельзя не отметить, что она весьма
неравномерна. К примеру, 10 из 13 монографий напи-
саны пятью профессорами и докторантами, а из их об-
щего объема в 240 печатных листов – 237 относятся к
упомянутым 10 монографиям. Из 149 публикаций в
специальных изданиях ВАК 84 написали 6 профессо-
ров, а остальные 65 – все остальные 20 преподавате-
лей и аспирантов (табл. 2). Условно можно считать,
что опыт, накопленный профессорами, легче воплотить
в содержание статей и монографий, а в перспективе
все остальные преподаватели и аспиранты также смо-
гут достичь таких же результатов.

Здесь на противопоставлении результативности этих
двух групп преподавателей возникает вопрос о целе-
сообразности или необходимости создания системы
оценки их работы и мотивации в повышении ее эффек-
тивности. Вполне возможно, что такая система позво-
лит решить задачу повышения ответственности студен-
тов как будущих специалистов и магистров за восста-
новление числа потерянных в экономике рабочих мест,
за возрождение численности наемных работников.

Подчеркнем, что среднегодовая численность на-
емных работников в Украине уменьшилась за анали-
зируемый период более чем на 50 %, тогда как
численность населения за это время сократилась на
10 %. Если реализовать этот резерв численности на-
селения в создании производительных рабочих мест
при формировании инновационной экономики, осно-
ванной на новых знаниях, то вполне реально предпо-
лагать о возможном снижении возрастающего отста-
вания экономики Украины от других сопоставимых
по ресурсным условиям стран Европы.

Следует отметить, что состав и структура наем-
ных работников в Украине и в АРК за 20 лет суще-
ственно изменились и формально – в сторону эконо-
мики, основанной на знаниях. Так, если в 1990 г. удель-
ный вес работников, имевших полное высшее обра-
зовании, составлял 12,9 % в среднем по Украине и
13,2 % в АРК, то уже в 2000 г. он составил 19,3 % и
20 %, а в 2009 г. – 31,7 % и 29,6 % соответственно
при общем увеличении числа этих работников в
Украине до 111,9 % и снижении их в АРК до 85,9 %.
При этом также значительную долю занимали работ-
ники с базовым и неполным высшим (средним спе-
циальным) образованием, в частности – в 1990 г. в
среднем по Украине 17 % и в АРК 18,3 %, в 2000 –
22,4 % и 24,6 % в 2009 г. – 24,5 % и 23,9 % соответ-
ственно, при общем снижении числа этих работников
в Украине до 65,8 % и в АРК – до 49,8 % (табл. 1).
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Таблиця 1
Важнейшие характеристики формирования базы знаний в экономике Украины

и Автономной Республики Крым в период с 1990 г. по 2009 – 2010 гг.

Показатели Годы анализируемого периода 
1990 1995 2000 2005 2009 – 10 

Выпуск из ПТУЗ, тыс. чел., Украина  
АРК 

376,7 
15,6 

277,3 
9,1 

266,8 
8,7 

286,6 
10 

239,3 
8,1 

Студентов всего, тыс. чел., Украина  
АРК 

1638,3 
37,1 

1540,5 
43,9 

1930,9 
56,6 

2709,1 
64,5 

2599,4 
60,4 

Студентов I – II уровней аккредитации, тыс. чел., Украина 
АРК 

757 
21,7 

617,7 
19,8 

528 
14,1 

505,3 
11,2 

354,2 
7,6 

Студентов III – IV уровней аккредитации, тыс. чел.,  
Украина 
АРК 

881,3 
15,4 

922,8 
24,1 

1402,9 
42,5 

2203,8 
53,3 

2245,2 
52,8 

Принято студентов всего, тыс. чел., Украина  
АРК 

415,5 
10 

395,6 
12,5 

536,5 
16,2 

672,2 
16,8 

463,9 
9,9 

Принято студентов I – II ур. аккредитации, тыс. чел. 
Украина 
АРК 

241 
6 

188,8 
7 

190,1 
5,3 

169,2 
4,3 

93,4 
2 

Принято студентов III – IV ур. аккредит., тыс. чел., 
Украина 
АРК 

174,5 
4 

206,8 
5,5 

346,4 
10,9 

503 
12,5 

370,5 
7,7 

Выпущено студентов всего, тыс. чел., Украина 
АРК 

365,6 
7 

339,1 
9,1 

422,2 
11,9 

515,1 
10,6 

642,1 
13,5 

Выпущено студентов I – II ур. аккредит., тыс. чел., 
Украина 
АРК 

228,7 
5 

191,2 
6,1 

148,6 
4,3 

142,7 
3,2 

114,8 
2,7 

Выпущено студентов III – IV ур. аккредит., тыс. чел. 
Украина 
АРК 

136,9 
2 

147,9 
3 

273,6 
7,6 

372,4 
7,4 

527,3 
10,8 

Обучились вторым новым профессиям и специальностям, 
тыс. чел., Украина 
АРК 

995 
38,7 

н/д 
н/д 

н/д 
н/д 

317,0 
9,5 

209,3 
8,1 

Повысили квалификацию, тыс. чел., Украина 
АРК 

7105 
302,4 

н/д 
н/д 

н/д 
н/д 

976 
29,8 

890,4 
34,2 

Количество аспирантов, чел., Украина  
АРК 

13374 
300 

17464 
369 

23295 
517 

29866 
504 

34115 
663 

Принято аспирантов, Украина  
АРК 

4162 
107 

6261 
124 

7744 
199 

9711 
164 

10470 
223 

Подготовлено аспирантов, Украина  
АРК 

3377 
55 

3372 
66 

5132 
111 

6417 
124 

7929 
138 

Количество докторантов, Украина 
АРК 

503 
14 

1105 
9 

1131 
13 

1315 
13 

1463 
21 

Принято докторантов, Украина  
АРК 

203 
4 

436 
4 

376 
6 

461 
4 

475 
6 

Подготовлено докторантов, Украина  
АРК 

123 
1 

224 
2 

401 
5 

373 
8 

465 
9 

Число работников с полным ВО, тыс. чел., Украина  
АРК 

3014 
136,6 

н/д 
н/д 

2646,2 
101,6 

2994,3 
103,3 

3373,8 
117,4 

Число работников с базовым и неполным (средним 
специальным) ВО, тыс. чел., Украина  
АРК 

3965 
190,1 

н/д 
н/д 

3064,2 
125,2 

2900,7 
103,3 

2609,2 
94,7 

Среднегодовая численность наемных работников, тыс. 
чел., Украина  
АРК 

23367 
1037 

18252 
683 

13678 
509 

11388 
408 

10653 
396 
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Если суммарно рассматривать долю работников
с полным и неполным высшим образованием в
среднегодовой численности наемных работников (в
1990 г. 29,9% в Украине, 31,5% в АРК в 2000 г. –
41,7% и 44,6% и в 2009 г. – 56,2% и 53,5%), то еже-
годное приращение этой доли в 1 % может позволить
сделать  вывод о высоких темпах формирования
человеческого потенциала с знаниями высшего уровня
как в целом в Украине, так и в отдельном ее регио-
не – АРК. Однако, здесь никто не может сказать,
каким пределом следует считать эту величину для

Украины и для АРК и какова оптимальная величина
для Украины этой доли, чтобы максимально воздей-
ствовать – положительно, на ВВП и ВРП.

Сравнение выработки ВРП на душу населения в
2008 и 2000 гг. с доходами населения на 1 чел. в эти же
года показали, что если в 2000 г. доля последних в
ВРП составляла 64,3% в Украине и 68,4% в АРК, то в
2008 г. – 66,8% и 82,7%, а в отдельных регионах –
почти 100% и выше, в частности – в Винницкой обла-
сти – 96,7%, в Житомирской – 104,3%, в Закарпат-
ской – 91,5%, в Львовской – 91,4%, в Сумской –
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Рис. 1. Результативность доходов населения в величине валового регионального продукта в 2000 г.
 в регионах Украины, тыс. грн. [2, c. 49, 395]
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97,1%, в Тернопольской – 109,3%, в Хмельницкой и
Черновицкой – 100%, в сравнении с 50,2% в Днепро-
петровской, 62,3% в Донецкой, 65,9% в Запорож-
ской, 61,8% в Полтавской, 66,2% в Харьковской и
40,6% в г. Киеве (рис. 1, 2).

Приведенные данные свидетельствуют о низкой
эффективности экономики в основной массе регио-
нов. Если в днепропетровской области почти 50% в
ВРП приходится на величину валовой прибыли и сме-
шанного дохода, а в г. Киеве – почти 60%, то в Жито-
мирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой
областях экономика убыточная. Самый неудовлетво-
рительный результат имеет Тернопольская область,
национальный экономический университет которой
гордится тем, что его закончил третий президент
Украины В. А. Ющенко, на период правления которо-
го приходится наибольший спад в эффективности эко-
номики области, как и Украины в целом.

Сравнение результативности доходов населения
в ВРП регионов (как их соотношения, измеряемого в
долях единицы) показало, что в 2008 г. общая их ре-
зультативность снизилась в среднем по Украине до
1,50 в сравнении с 1,59 в 2000 г. (рис. 3), повысив-
шись только в Днепропетровской области до 1,99 в
сравнении с 1,45 и в городах Киеве – до 2,46 с 0,97 и
Севастополе – до 1,37 с 0,82.

Следовательно, формальное приращение почти на
15% доли числа работников с полным и неполным
высшим образованием в общем числе наемных работ-
ников сопровождалось снижением эффективности
экономики по Украине в целом до 94,3%, а в АРК – при
приращении этой доли на 9% эффективность экономики
снизилась до 83,4%. Парадоксально, но факт, что в
Украине и большинстве ее регионов приращение
знаний на уровне повышения доли работников, имею-
щих высшее образование в последнее десятилетие не
дало соответствующего приращения эффективности
экономики. Если в 2000 г. прибыль от всех видов
экономической деятельности в Украине составила
13933 млн грн, то в 2009 г. были получены убытки в
сумме 42414,7 млн грн [2, с. 59], соответственно, в АРК
было получено прибыли в 2000 г. 142.3 млн грн, а в
2009 г. – 198,8 млн грн убытков.

На фоне роста числа выпускников с полным выс-
шим образованием и их числа в среднегодовой чис-
ленности наемных работников нельзя не упомянуть и о
вкладе в экономику приращения знаний непосредствен-
но у работающего населения на основе обучения  их
новым профессиям и повышения их квалификации.
Отчетные данные свидетельствуют, что в 1990 г. но-
вым профессиям обучились в Украине 4,3% наемных
работников, в 2005 г. – 2,8%, а в 2009 г. – 2% при

В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолонко
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общем уменьшении обучившихся до 31,9% в 2005 г. и
21% в 2009 г. в сравнении с 1990 г. В АРК эти цифры
составили 3,7% в 1990 г., 2,3% в 2005 г., 2% в
2009 г., а уменьшение – до 24,5% в 2005 г. и до 20,9%
в 2009 г. Доля работников, повысивших квалифика-
цию, в Украине в 1990 г. составила 30,4%, а в АРК
29,2%, в 2005 г. – 8,6% и 7,3%, в 2009 г. – 8,4% и
8,6%, на фоне их общего снижения против 1990 г. в
2005 г. в Украине до 13,7%, а в АРК – до 9,9%, а в
2009 г. – до 12,5% и 11,3% (табл. 1).

Известно, что наибольший эффект в экономике
приносят уже работающие специалисты, регулярно
повышающие свою квалификацию и обучающиеся

новым профессиям, а не молодые специалисты, толь-
ко что закончившие ВУЗы. Поэтому можно с уверен-
ностью считать, что именно снижение в два раза доли
работников, обучившимся новым профессиям, и в
3,5 раза – повысивших свою квалификацию, послу-
жило основной причиной упомянутого снижения эф-
фективности экономики Украины и Крыма в послед-
нее десятилетие до 94,3% и 83,4%.

Наивысшая научно-образовательная деятельность
по подготовке аспирантов и докторантов и защите кан-
дидатских и докторских диссертаций по логике отно-
сится одновременно к приращению знаний этого кон-
тингента и к научному приращению через исследова-
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тельскую и инновационную деятельность, влияющих
на развитие экономики страны и ее регионов. Динами-
ка роста числа аспирантов и докторантов за 20 лет до-
статочно устойчивая во всех анализируемых пятилети-
ях за небольшими исключениями (табл. 1). Общий рост
количества аспирантов с 1990 г. по 2009 г. составил по
Украине в целом 255% и по АРК 221%, а докторан-
тов – 291% и 150%. При этом отношение числа выпу-
щенных докторантов к числу выпущенных аспирантов
в 1990 г. в Украине в среднем составляло 3,6%, в
1995 г. – 6,6%, в 2000 г. – 7,8%, в 2005 г. – 5,8% и в
2009 г. – 5,9%, а в АРК – 1,8%, 3%, 4,5% и 6,5 % в
отмеченные годы. Следует подчеркнуть, что при мини-
мальной численности кафедры в ВУЗах в
5 чел. минимальное число докторов наук в лице ее за-
ведующего должно быть 20%, а при 10 чел. – на ка-
федре кроме заведующего доктора наук должен быть
еще один, как минимум, профессор – доктор наук, то
есть – снова 20%. А если считать, что не все сотрудни-
ки – преподаватели кафедры имеют научную степень,
то величина этого процента будет выше. Следователь-
но, приведенное в динамике соотношение количества
подготовленных докторантов и аспирантов существенно
отстает по своей величине от принятых в Украине тре-
бований к этому отношению.

На формирование экономики, основанной на зна-
ниях, определенное влияние оказывает соотношение
числа „остепененных” (имеющих научную степень)
преподавателей и студентов, числа выпускников из
ВУЗов – и из аспирантуры и докторантуры. В динамике
изменения этих показателей в 5 лет сглаживается не-
одновременность текущего взаимодействия студентов
и „остепененных” преподавателей. В 1990 г. на одного
закончившего аспирантуру и докторантуру, приходи-
лось 105 выпущенных студентов в Украине и 125 – в
АРК. В 1995 г. эти цифры составили 94 и 134, в 2000 г. –
76 и 103, в 2005 г. – 76 и 80, в 2009 г. – 76 и 92.

Принимая усредненно и достаточно условно
(ввиду отсутствия данных в официальной статисти-
ческой отчетности) среднее число 10 студентов на
одного преподавателя, получим общее число препо-
давателей ВУЗов в Украине на 2009 г. 259,9 тыс. чел.,
а по АРК – 6 тыс. (табл. 1). Поскольку в 2009 г. в
Украине было 13866 докторов наук, из которых 4400
работали в научных организациях, и 81169 кандида-
тов наук, из которых 17100 работали в научных орга-
низациях, в ВУЗах были заняты 73535 человек –
(13866 – 4400) + (81169 – 17100) = 9466 + 64069,
имеющих научную степень доктора и кандидата наук.
Следовательно, из 259,9 тыс. преподавателей в
ВУЗах всей Украины – 186,4 тыс. (259,9 – 73,5) чело-
век или 71,7% в 2009 г. были „неостепененными”. В
2000 г. их удельный вес (такой же расчетный) состав-
лял 75,6%, в 2005 г. – 77,9%, [2, с. 322, 323].

Очевидно такой высокий удельный вес препода-
вателей, не имеющих ученой степени, в ВУЗах Украи-
ны в десятилетие выхода экономики страны из кризи-
са 1991 – 1999 гг. – в 2000 – 2009 гг. сказался на
качестве обучения студентов ВУЗов и на их способ-
ности формировать эффективную экономику. Поэто-
му, большое число студентов ВУЗов, увеличивавше-
еся по приему вплоть по 2006 г. в Украине, и соответ-
ственно высокий удельный вес работников с полным
и неполным высшим образованием в общей средне-
годовой численности наемных работников, формаль-
но характеризуя экономику Украины как формирую-
щуюся на увеличивающемся потенциале знаний, фак-
тически приводили к падению эффективности эконо-
мики страны (рис. 1, 2, 3).

В АРК в сравнении с Украиной в целом удель-
ный вес преподавателей, не имеющих ученой степе-
ни, был все анализируемые годы несколько ниже –
71,6% в 2000 г., 71,1% в 2005 г., 69% в 2007 г. (год
наибольшей численности студентов) и 61,4% в
2009 г. Однако, это не помешало иметь  в АРК значи-
тельно меньшую эффективность экономики в этот пе-
риод и ее уменьшение до 83,4% в 2008 г. против
2000 г. в сравнении с уменьшением по всей Украине
до 94,3%. Возможно, что более высокий уровень ква-
лификации преподавателей в ВУЗах АРК в сравнении
с Украиной в целом скажется в повышении эффек-
тивности экономики за пределами 2010 г.

Деятельность в сфере информатизации и компь-
ютеризации является одним из направлений форми-
рования экономики, основанной на знаниях. Одной
их характеристик этой деятельности является оснащен-
ность вычислительной техникой страны и ее регио-
нов. За период с 2000г наличие парка этой техники в
Украине возросло с 476,1 тыс. штук до 3045,3 тыс.
( в АРК – с 14,5 тыс. до 104,1 тыс., а в г. Киев – с
76,8 тыс. до 777,3 тыс. штук на конец 2009 г.) [2,
с. 332], на фоне уменьшения среднегодовой числен-
ности наемных работников с 13678 тыс. чел. в 2000 г.
до 10653 тыс. в 2009 г. [2, с. 377]. Следовательно,
парк вычислительной техники вырос в 6,4 раза в аб-
солютных цифрах, в расчете на одного наемного ра-
ботника – в 8,2 раза (с 0,0348 в 2000 г. до 0,28586).

По регионам Украины распределение количества
вычислительной техники выглядит также неравномер-
но, как и число наемных работников (рис. 4), в какой-то
мере в основном повторяя сложившееся в 2009 г. их
количественное соотношение между регионами. Явно
видимый разрыв в количестве вычислительной техники
(втрое) при сопоставимом числе наемных работников
между г. Киевом и двумя наиболее развитыми из всех
областями Днепропетровской и Донецкой (рис. 4) как
бы подтверждается более высоким коэффициентом эф-
фективности экономики в г. Киеве в сравнении с этими
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двумя областями (рис. 5). Однако одна из этих облас-
тей – Донецкая оказывается по этому показателю даже
ниже еще двух других областей – Одесской и Полтав-
ской. Частично это можно объяснить более низкими в
ней коэффициентами  оснащенности  наемных работни-
ков вычислительной техникой 0,21 в сравнении с 0,27 в
Одесской и 0,23 в Полтавской областях (рис. 5). Вместе
с тем здесь может сказываться влияние структуры эко-
номики, несопоставимость видов экономической дея-
тельности и их эффективности в каждой из этих облас-
тей. Очевидно, в пользу этого сомнения свидетельству-
ет сравнение самых низких из областей коэффициентов
оснащенности наемных работников вычислительной
техникой в Луганской области – 0,18 и в Киевской 0,19
с коэффициентами эффективности экономики в них 1,37
и 1,44, значительно опережающими, к примеру, АРК,
более оснащенную вычислительной техникой (0,26), но
имеющую 1,21 по эффективности (рис. 5). Еще больше
иллюстрирует справедливость такого сомнения наибо-
лее высокая после г. Киева оснащенность наемных
работников вычислительной техникой в Харьковской
области (коэффициент 0,34 – самый большой среда всех
регионов Украины), занимающей лишь шестое место
среди областей по уровню эффективности экономики
(рис. 5).

Важная составляющая формирования экономи-
ки, основанной на знаниях, – наука и исследования, в
которой первостепенную роль играют научные кадры
и уровень их квалификации. По данным официальной
статистики число работников научных организаций в
Украине изменилось с 494,2 тыс. чел. в 1990 г.
до 188 тыс. в 2000 г., 170,6 тыс. в 2005 г. и до
146,8 тыс. – в 2009 г. Из их числа количество специ-
алистов непосредственно выполняющих научные и
научно-технические работы составило 313,1 тыс.,
120,8 тыс., 105,5 тыс. и 92,4 тыс. человек соответ-
ственно [2, с. 322]. Снижение числа работников на-
учных организаций более чем в 3 раза за 20 лет в
обоих вариантах произошло более чем в 2 раза в
основном в первое десятилетие  и было следствием
кризиса экономики периода 1991 – 1999 гг. Во второе
десятилетие в период возрождения отечественной эко-
номики, начиная с 2000 г. снижение произошло толь-
ко на 22% и 23,5%.

Здесь нельзя не отметить, что часть этой потери
научных кадров компенсировалась в число научных
работников по совместительству, составлявших в
1990 г. 36 тыс. чел., в 2000 г. 53,9 тыс. в 2005 г. –
68,5 тыс. и в 2009 г. – 71,8 тыс. При этом, если число
совместителей в науке в 1990 г. имело удельный вес

Рис. 4. Сравнительное количество наемных работников и персональных компьютеров
в регионах Украины в 2009 г. [2, c. 332, 377]
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всего лишь 7,3% от общего числа работников науч-
ных организаций, то уже  в 2000 г. – 28,7%, в
2005 г. – 40,2%, а в 2009 г. 48,9%, включая научно-
педагогических работников ВУЗов.

Особенностью квалификационного уровня научных
работников можно считать постоянный рост в них числа
докторов наук с 3,2 тыс. чел. в 1990 г. до 4,1 тыс. в
2000 г., 4,2 тыс. в 2005 г. и 4,4 тыс. в 2009 г. Возможно
причиной здесь служит преобладание в их числе уче-
ных в возрасте свыше 60 лет [2, с. 324], малая востре-
бованность их в этой связи за пределами Украины. Не
случайно, в 2000 г. только 26 докторов наук покинули

страну в сравнении с 125 кандидатами наук, в 2005 г.
8 докторов и 45 кандидатов, в 2009 г. 5 докторов и
26 кандидатов наук [2, с. 324].

Среди совместителей в науке наблюдается еще
больше прирост докторов наук с 2,9 тыс. чел. в 1990 г.
до 5,5 тыс. в 2000 г. 6,9 в 2005 г. и 7,5 тыс. в 2009 г.,
возможно также по причине возраста [2, с. 322].

Среди кандидатов наук прослеживается тенден-
ция снижения их числа в научных организациях с
29,3 тыс. чел. в 1990 г. до 17,9 тыс. в 2000 г., 17 тыс.
в 2005 г. и 17,1 тыс. в 2009 г. Явно видно, что основ-
ной отток приходится на первое кризисное десятиле-

Рис. 5. Сравнение коэффициентов результативности доходов населения в ВРП регионов в 2008 г.
и оснащенности вычислительной техникой наемных работников в 2009 г., доли единицы
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тие, а далее этот процесс в основном приостановил-
ся. Частично эти потери были компенсированы кан-
дидатами наук, работающими по совместительству
(в 1990 г. – 21,1 тыс. чел., в 2000 г. – 23,3 тыс., в
2005 г. – 25,7 тыс. и в 2009 г. – 30,3 тыс. чел.).

В АР Крым тенденции в составе научных кадров
примерно такие же как и во всей Украине [4, с. 287]4.
Здесь также в 2009 г. в числе 369 докторов наук свы-
ше 50% – 210 чел. имеют возраст свыше 60 лет, тогда
как  из 2101 кандидата наук, только  25% – 505 чело-
век находятся в этом возрасте, но зато свыше 30% –
до 40 лет [4, с. 290].

Отличием АРК от всей Украины служит вдвое
меньшая доля научно-технических работ. Если в Укра-
ине в сравнении с величиной ВВП объем НТР состав-
лял в 2000 г. 1,16%, в 2005 г. 1,09%, а в 2009 г.
0,95%, то в АРК доля НТП от ВРП в эти же годы со-
ставляла 0,62%, 0,7% и 0,45%. В обоих случаях, как в
стране в целом, так и в ее отдельном регионе – в АРК,
динамика этих показателей свидетельствует о росте ВВП
и ВРП по пятилетиям вне зависимости от объемов НТР.
Очевидно, объемы научно-технических работ уже име-
ют такие несущественные величины, что их изменения
в любом направлении пока не оказывают сколь-нибудь
заметного влияния на показатели ВВП и ВРП.

Таким образом, экономика, основанная на знаниях,
базируется на трех важнейших составляющих: повыше-
ние уровня образования населения, развитие информаци-
онных технологий, привлечение науки и исследований.

За годы политической и экономической самосто-
ятельности Украины в период с 1991 по 2009 гг. чис-
ло выпускников профессионально-технических учеб-
ных заведений снизилось в целом по Украине до
63,5%, а в Автономной Республике Крым – до 51,9%.
На этом фоне выросло число выпускников ВУЗов до
175,6% по Украине и 192,9% в АРК. Поскольку чи-
сленность наемных работников в этот период умень-
шилась до 45,6% по Украине и до 38,2% по АРК,
образовательный уровень оставшихся работников по-
высился. Так, если в 1990 г. количество работников с
полным и неполным высшим образованием в общей
среднегодовой численности наемных работников
составляло 29,9% в Украине и 31,5% в АРК, то с
2009 г. – 56,2% и 53,6%.

Повышение среднего уровня знаний наемных ра-
ботников не привело к пропорциональному росту вы-
работки ВВП на одного человека. Если этот уровень
знаний вырос до 188% (с 29,9% до 56,2%) в 2009 г. в
сравнении с 1990 г., то ВВП на душу населения – до
128% (с 4919 до 6300 $ США в год). Для сравнения: в
Болгарии 2377 $ в 1990 г., 12600 в 2009 г., в Польше
1612 $ в 1990 г. – 17900 $ в 2009 г., в Румынии 1648 $

в 1990 г. – 11600 $ в 2009 г., в Турции  – 2616 $ в
1990 г. – 11500 $ в 2009 г., в Казахстане 4276 $ в
1990 г. – 11800 $ в 2009 г. и т.д. Все эти страны не
имеют такого высокого уровня знаний как в Украине.

Улучшение исходных показателей создания базы
высшей научной квалификации и высших знаний на
фоне показателей начальных знаний высшего образо-
вания, как отношения числа выпущенных из ВУЗов
студентов к числу выпускников докторантуры и аспи-
рантуры со 105 в 1990 г. до 76 в 2009 г. показывает
уменьшение нагрузки на одного преподавателя, имею-
щего научную степень до 72 %, а, следовательно, со-
здает условия для повышения качества и эффективности
обучения студентам новым знаниям. Однако, приведен-
ные выше сведения свидетельствуют о нереализован-
ности этих потенциальных возможностей.

Учитывая, что уже в 2009 г. число студентов при-
нятых в ВУЗы Украины, составило 463,9 тыс. в срав-
нении с 672,2 тыс. в 2005 г. (69%), после 2010 г. будут
усиливаться процессы по снижению числа выпускни-
ков ВУЗов, что постепенно приведет к уменьшению
удельного веса работников с высшим образованием в
составе наемных работников. Для поддержания уров-
ня знаний работников, обеспечивающих необходимый
населению рост экономики в последующие годы, по-
требует изменить структуру процессов формирования
знаний работающего населения, в направлении актуа-
лизации этих знаний на основе обучения их новым про-
фессиям и повышения их квалификации. В прошед-
шие 20 лет удельный вес работников, обучившихся
новым профессиям и специальностям, уменьшился с
4,3% в 1990 г. до 2% в 2009 г. в Украине и с 3,7% до
2% в АРК, а – повысивших квалификацию – с 30,4% в
Украине до 8,4% и с 29,2% в АРК до 8,6%.

Уровень оснащенности наемных работников вы-
числительной техникой оказывает воздействие на эф-
фективность экономики регионов преимущественно с
учетом влияния на эту оснащенность структуры видов
экономической деятельности. Наивысшие показатели
оснащенности вычислительной техникой в расчете на
одного наемного работника в г. Киеве условно обеспе-
чили и наивысшую эффективность его экономики.

Вклад науки и исследований в формирование
экономики, основанной на знаниях, в основном ис-
сяк в первое десятилетие самостоятельности Украи-
ны как государства. В период с 1990 по 2000 гг. чис-
ло работников научных организаций в Украине сокра-
тилось до 38%, а из их числа – специалистов, непо-
средственно выполняющих научные и научно-техни-
ческие работы, – до 38,6%. Во втором десятилетии с
2001 по 2009 гг. это снижение составило в сравнении
с 1990 г. до 29,7% и 29,5% соответственно.

1 Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2009 рік. – Сімферополь: ГУС в АРК, 2010. – 559 с.
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В АРК в сравнении с 1991 г. численность работ-
ников научных организаций сократилось в 2000 г. до
36%, а в 2009 г. – до 28%. В этой связи объем научно-
технических работ в сравнении с величиной ВВП в
Украине составил в 2000 г. лишь 1,16%, уменьшив-
шись до 1,09% в 2005 г. и до 0,95% – в 2009 г. В АРК
объем НТР составлял от ВРП в 2000 г. 0,62%, в
2005 г. – 0,7% и в 2009 г. – 0,45%.

Незначительные объемы НТР практически не
оказывают заметного влияния на показатели эффек-
тивности экономики и на формирование экономики,
основанной на знаниях как в Украине в целом, так и в
отдельных ее регионах, в частности в АРК.

Сосредоточенность 25% всех студентов Украи-
ны в г. Киев и соответственно всех кадров высшей
научной квалификации позволило иметь здесь наивыс-
ший уровень эффективности экономики (2,46) даже в
сравнении с признанными в стране экономическими
лидерами среди регионов Днепропетровской (1,99),
Донецкой (1,6), Одесской (1,66), Полтавской (1,62),
Запорожской (1,52) и Харьковской (1,51) областями.

Предложения:
Основные пути создания экономики, основанной

на знаниях в регионах Украины в ближайшие 5 –
10 лет базируются на актуализации знаний и компе-
тенций в ВУЗах, НИИ и на предприятиях:

— повышение удельного веса профессорско-пре-
подавательского состава, имеющего научную степень
докторов и кандидатов наук, до 50 – 70% от общего
их количества;

— достижение к 2015 г. удельного веса наемных
работников, обучившимся новым профессиям и спе-
циальностям – 5%, и повысивших квалификацию –
40%, а к 2020 г. – 10% и 60% соответственно;

— увеличение числа наемных работников в сравне-
нии с 2010 г. к 2015 г. на 25%, а к 2020 г. – еще на 25%;

— увеличение числа выпускников ПТУЗ к
2015 г. на 20% и к 2020 г. еще на 20%;

— обеспечение развития парка вычислительной
техники во всех регионах к 2015 г. до уровня 2010 г.
в Днепропетровской, Одесской и Запорожской облас-
тей, а к 2020 г. – до уровня 2010 г. в г. Киев;

— повышение объема НТР в 2015 г. до 2% от
ВРП, а в 2020 г. – до 3% от ВРП в каждом регионе на
основе создания гибких временных научных подраз-
делений в каждом ВУЗе.

Литература
1. Морган К. Великобритания: знания обеспечива-

ют развитие // Государственное управление в переход-

ных экономиках. Журнал программы LGI. – 2005. –
Зима. – 56 с. 2. Статистичний щорічник. Україна у
цифрах за 2009 рік. – К. : ІАА, 2010. – 567 с. 3. World
Factbook; Central Intelligence Agency [Электронный
ресурс]. – Washington, 2008. – Режим доступа : https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2004rank.html 4. Статистичний щорічник
Автономної Республіки Крим за 2009 рік. – Сімферо-
поль : ГУС в АРК, 2010. – 559 с.

Подсолонко В. А., Подсолонко Е. А. Пробле-
ми та перспективи розвитку економіки, заснова-
ної на знаннях

У статті запропоновані основні шляхи створення
економіки, заснованої на знаннях, в Україні та її регіо-
нах у найближчі 5 – 10 років, запропоновані заходи з
актуалізації знань та компетенцій у внз, НДІ та на
підприємствах.

Ключові слова: економіка, заснована на знаннях,
актуалізація компетенцій, рівень освіти населення;
інфраструктура інформаційних технологій; наука, до-
слідження.

Подсолонко В. А., Подсолонко Е. А. Пробле-
мы и перспективы развития экономики, основан-
ной на знаниях

В статье предложены основные пути создания
экономики, основанной на знаниях, в Украине и ее
регионах в ближайшие 5 – 10 лет,  предложены ме-
роприятия по актуализации знаний и компетенций в
ВУЗах, НИИ и на предприятиях.

Ключевые слова: экономика, основанная на зна-
ниях, актуализация компетенций, уровень образова-
ния населения; инфраструктура информационных тех-
нологий; наука, исследования.

Podsolonko V. A., Podsolonko E. A. Problems
and prospects of the economy based on knowledge

The basic ways of creation of the economy based
on knowledge are offered in the article, in Ukraine and
her regions in the nearest 5 – 10, measures are offered
on actualization of knowledge and competences in
Institutions of higher education, RDI and on enterprises.

Key words: economy based on knowledge,
actualization of competences, level of population’s
formation; infrastructure of information technologies;
science, researches.

Стаття надійшла до редакції 04.03.2012
Прийнято до друку 23.05.2012

В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолонко

http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/


213
Економічний вісник Донбасу № 2 (28), 2012

Постановка проблеми. Аграрно-продовольча
система відіграє основну роль у підтримці національ-
ної безпеки нашої держави, забезпечуючи виробни-
цтво десятої частини валового продукту та більше ніж
90% вітчизняних продуктів харчування для населен-
ня, залишаючись при цьому однією з сфер найбіль-
шого розміщення і вкладення обмежених господар-
ських ресурсів.

Доволі складною є ситуація на ринку праці
сільськогосподарських районів України, що надзви-
чайно актуалізує проблемне поле дослідження. Про
надлишок трудового потенціалу на селі свідчить той
факт, що навантаження на одне вільне робоче місце в
сільськогосподарських районах на кілька порядків
вище, ніж в промислових. Знайти роботу на селі лю-
дям старшого працездатного віку (тобто чоловікам
після 45 років і жінкам після 40) важко, адже більшість
їх зайнята у виробничій сфері сільського господар-
ства і важко адаптується до сучасних потреб ринку.
Зайнятість у особистому господарстві для них часом
єдина можливість життєзабезпечення. Станом на
1 червня поточного року на одне робоче місце лише
по Київській області претендувало в середньому 4 осо-
би, а по селу кількість претендентів на одне робоче
місце у два-три рази більша.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Значну увагу даній проблематиці у своїх наукових на-
працюваннях присвятили українські економісти
Н. В. Германюк, С. Д. Лучик, Е. М. Ліанова, О. О. Не-
початенко, П. Т. Саблук, О. В. Скидан та інші. Потре-
ба в подальших дослідженнях актуалізується особли-
вими умовами ведення галузі: розпадом великих фор-
мувань, спрацьованістю техніки, низькою готовністю
населення до технологічних новацій, незначною інвес-
тиційною привабливістю досліджуваного сектору та
неадекватністю проведених реформ.

Цілі статті полягають в аналізі наявних форм
забезпечення зайнятості сільських мешканців та в об-
ґрунтуванні, з урахуванням зарубіжного досвіду, пер-
спективних напрямів здійснення перетворень в аграр-
ному секторі, які б сприяли продуктивній зайнятості
на селі.

Виклад основного матеріалу. Слід врахувати
ту обставину, що забезпечити зайнятість на селі лише
завдяки сільськогосподарському виробництву в умо-
вах швидких інформаційних змін уявляється не до-
статньо вичерпним. Адже у найближчій перспективі
тут може бути задіяно менше половини працездатного
населення. Предметом державної турботи має стати
створення на селі несільськогосподарських робочих
місць. Вектор аграрної політики повинен перемістити-
ся на багатофункціональність сільського господарства
і сталий розвиток сільських територій, які повинні стати
самодостатніми для проживання за своєю специфікою.

Зміна аграрної структури, поява нових форм ве-
дення сільського господарства – приватних фермер-
ських господарств, мережі малих підприємств і ко-
оперативів, агрохолдингів, посилили емансипацію осо-
бистих підсобних господарств. Пройшов процес по-
ляризації сільськогосподарських виробників, у резуль-
таті чого одні виявилися більш конкурентоспромож-
ними у виробництві сільськогосподарської продукції,
інші ж маргіналізувалися. Це своєю чергою призвело
до посилення процесів і відкритого, і прихованого
безробіття сільських мешканців та зниження віднос-
ного рівня життя на селі.

Більшість працездатного населення, яке не має
іншого місця роботи, окрім особистих господарств,
не вважає себе працевлаштованим. Зайнятість у неаг-
рарних видах діяльності в сільській місцевості змен-
шилась більше ніж у двічі і продовжує скорочуватись,
особливо серед осіб, які є власниками земельних і
майнових паїв. Чимала кфлькість селян отримують
відмову в тому, щоб стати на облік у службі зайня-
тості як безробітні, оскільки вони володіють земель-
ними наділами, які доволі часто пустують і не прино-
сять ніякого зиску, скажімо, через низьку родючість,
невдалого місця розташування та ін. Серед них, навіть
ті, хто працював на підприємствах та в установах у
найближчих районних центрах і містах, справно спла-
чував страхові внески на випадок безробіття, сьогодні,
втративши роботу, залишилися без державної підтрим-
ки і змоги працевлаштуватися. Такого роду проблема
потребує державного втручання у регулювання трудо-
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вих відносин і розвіяння міфу про те, що „сільський
житель не може бути бідним, оскільки володіє земель-
ними наділами”.

Проблему сільської бідності для України слід
розглядати як критичну точку національного розвит-
ку, що потребує розробки виваженої державної стра-
тегії за наступними напрямками (рис. 1):

- зростання доходів сільського населення від
аграрної зайнятості, що є можливим завдяки аграр-
ному протекціонізму, захисту внутрішнього ринку від
імпортної продукції, максимальному просуванню про-
дукції власного виробництва на міжнародні ринки та
підтриманню працеінтенсивних технологій у сільсько-
му господарстві.

Так, для прикладу, у грудні 2008 року кількість
зареєстрованих безробітних в Україні зросла на
205 тис. Зокрема, без роботи залишилися 418,3 тис.
містян і 426,6 – мешканців сільської місцевості. За рік
у багатьох особистих селянських господарств через
нульову „державну підтримку” опустіли обори: на
200 тис. зменшилося корів, на півмільйона голів –
свиней. На 10 тис. поменшало господарств, які мають
у приватній власності техніку, на 150 тис. – тих, де
утримують худобу та птахів. Та попри ці втрати, саме
особисті селянські господарства є основними вироб-
никами сільськогосподарської продукції, особливо її
трудомістких видів. Торік вони зібрали майже п’яту
частину зернових, виростили 9,9 млн. тонн картоплі,
3,1 – овочів, надоїли 6,7 млн. тонн молока. По суті,
на селянські городи і хліви припадає 60,1% валової
продукції сільського господарства у загальному обсязі
виробництва. А саме: 98% картоплі, 90 – овочів, 86 –
плодів та ягід. В обійстях виробили 82,2 % молока і

54 % – м’яса. Практично без будь-якої державної
підтримки [8]. Звісно, набагато легше механічно пере-
класти документи із теки „безробітні” у привабливішу
„працевлаштовані”, ніж із декларованих президентом
відкритих щороку нових мільйона робочих місць
половину „прописувати” у сільській місцевості.

Зайнятість в особистому селянському госпо-
дарстві потребує більш чіткої урегульованості з боку
держави, що сприятиме реалізації важелів стимулю-
вання членів особистих селянських господарств до
реєстрації господарської діяльності, а також легалізації
їхньої основної діяльності в несільськогосподарській
сфері. Це можуть бути заходи [1, с. 27], які стосува-
тимуться фінансової підтримки, цінового, податково-
го регулювання тощо, а також можливість участі в
державних цільових програмах підтримки розвитку,
доходів, пільгового кредитування та ін. при цьому пе-
реваги легалізації й ідентифікації зайнятості повинні
перевищувати витрати від оподаткування доходів, за-
провадження загальнообов’язкового пенсійного стра-
хування та ін.;

- зростання доходів від неаграрної зайнятості.
Так, для прикладу, несільськогосподарські джерела
займають близько 40 – 45 % частки доходів у сільських
місцевостях у Латинській Америці і країнах південної
Сахари, 30 – 40 % у Південній Азії і 40 – 50 % у
країнах Центральної та Східної Європи. У країнах
ОЕСР несільськогосподарські доходи фермерів цілко-
вито домінують над сільськогосподарськими [10].
Такого роду урізноманітнення господарської діяльності
передбачає: розширення зайнятості сільського насе-
лення в галузях з більш високою, ніж у сільському
господарстві, вартістю праці; зайнятість у видах діяль-
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Рис. 1. Класифікація видів зайнятості сільських мешканців

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 

АЛЬТЕРНАТИВНІ 
ВИДИ ЗАЙНЯТОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 

- нішове аграрне виробництво (кролівництво, 
бджільництво, конярство тощо) 

- збір і реалізація грибів, ягід, лікарських трав 
- мисливство і рибальство 
- виробництво окремих видів продовольчих товарів 

- сільський туризм 
- народні промисли, виготовлення сувенірної 
продукції, ремісництво 

- роздрібний бізнес (торгівля) 
- виробництво окремих видів непродовольчих 
товарів 

- надання послуг населенню 



215
Економічний вісник Донбасу № 2 (28), 2012

ності з випереджаючим по відношенню до аграр-
ного виробництва зростанням; активізація ринкових
механізмів підвищення вартості праці в самому сіль-
ському господарстві на основі посилення конкуренції
на сільському ринку праці.

Несільськогосподарська сфера зайнятості створює
великі перспективи для ефективного розвитку підприєм-
ницької діяльності селян в галузі надання послуг з ре-
монту техніки, постачання сировини і матеріалів, реалі-
зації товарів, відродження діяльності будинків побуту,
культурних закладів. Потребу у розширенні зайнятості
у цій сфері економіки підтверджують світові тенденції
скорочення кількості зайнятих у галузі сільського гос-
подарстві до 4-5% зайнятого населення [4, с. 17].

В якості ключового напрямку  розвитку ринку
праці на селі розглядають також питання активізації
малого бізнесу як джерела створення  нових робочих
місць та самозайнятості. Мета цієї політики повинна
полягати у розвитку інфраструктури, яка забезпечувала
б особисті господарства насінням, технікою, засоба-
ми захисту рослин і тварин, мінеральними добривами,
племінною худобою та птицею, надавала допомогу в
організації виробництва і реалізації продукції. Ство-

рення сприятливих умов для  подальшого розвитку
зазначених господарств й забезпечення для них альтер-
нативних каналів надходження ресурсів, наприклад,
шляхом розвитку обслуговуючої кооперації, що сприя-
тиме їхній економічній незалежності й стабільності роз-
витку, та в кінцевому підсумку, підвищить життєвий
рівень сільського населення. Додатковими напряма-
ми розв’язання проблем зайнятості сільського насе-
лення і боротьби з бідністю у системі споживчої ко-
операції повинні стати процеси:

— розширення виробництва виробів народних
промислів (вишивка, вироби з дерева) із залученням
праці надомників, що сприятиме збереженню куль-
турної спадщини та традицій у сільських регіонах.
Подібного роду праця не передбачає вікових обмежень
для працюючих. Здебільшого, простежуємо зайнятість
усіма членами сім’ї (від дітей та батьків до дідусів і
бабусь) у виготовленні таких виробів;

— розвитку туризму в сільських регіонах та сфе-
ри платних послуг;

— створення малих виробництв з переробки
сільськогосподарської продукції (мініпекарень, сепа-
раторних пунктів, млинів, зернозмішувачів тощо);
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Таблиця 1
Напрями впливу ІКТ на розвиток аграрного виробництва та зайнятості сільських мешканців*

позитивного спрямування: негативного спрямування 
- можливість дистанційного он-лайн-моніторингу й аналізу 
господарських процесів за допомогою Інтернету;  

- оптимізація керування сільгоспугіддями, що дає 
можливість збільшити частку виробництва трудомістких 
видів продукції (цукрових буряків, картоплі, хмелю та ін.);  

- можливість розвитку сільського зв’язку;  
- використання  глобальних і локальних систем  знань 
фермерських господарств;  

- глобальне позиціювання й диспетчеризація польової 
техніки тощо;  

- підвищення електронної грамотності серед сільського 
населення;  

- розширення можливостей отримання освіти (дистанційне 
навчання); 

- зниження бідності за рахунок поширення й використання 
ІКТ;  

- потреба у кваліфікованих ІКТ-фахівцях;  
- задоволення  культурних  потреб, проведення  дозвілля  
сільських мешканців;  

- раціональне використання сільгоспугідь, природних 
ресурсів тощо; 

- отримання доступу до глобального ринку постачальників і 
споживачів; 

- зниження витрат за рахунок автоматизації управління; 
- можливість доступу до різних джерел інформації та он-
лайн консультацій. 

- скорочення кількості робочих місць за 
рахунок автоматизації виробничих 
процесів; 

- збільшення цифрового розриву між 
мешканцями міст та сіл різних регіонів; 

- посилення нерівномірного розподілу 
економічних вигід унаслідок розбіжностей 
у рівні використання переваг ІКТ у різних 
галузях економіки. 

 

* складно автором на основі: [2, с. 40]
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* складено автором з використанням джерел: [3; 5; 6]

Таблиця 2
Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського сектору в сучасних умовах *

 Дисбаланси на ринку Перспективи подальшого розвитку сільськогосподарського сектору 
1. Спекулятивний характер діяльності 

окремих суб’єктів ринку 
Створення  закупівельних  центрів  сільськогосподарської  продукції, виготовленої у 
межах приватних підсобних господарств та недопущення монополізації збутової 
мережі, яка призводить до  надмірного  заниження  закупівельних  цін  у населення  з  
одночасним  їх  збільшенням  під  час  реалізації  кінцевому  споживачеві  

2. Відсутність інфраструктури на 
сільськогосподарському ринку, що 
негативно позначається на ринкових 
зв’язках між виробниками, 
посередниками та споживачами 

Створити аграрну електронну торгівельно-маркетингову систему для інформаційного 
забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції та постачання ресурсів, а також 
мережу малих підприємств і кооперативів як органічний складник інфраструктури 
аграрного сервісу та ринку на селі 

3. Фактичне знищення кооперативних 
традицій у виробництві 
сільськогосподарської продукції 

Розроблення  державної  програми  популяризації виробничої  кооперації між 
дрібнотоварними  виробниками сільськогосподарської  продукції,  враховуючи  ключові  
переваги такої співпраці та позитивний досвід розвинутих країн 

4. Неефективна державна політика щодо 
створення нових робочих місць у 
суміжних галузях виробництва  

Створення робочих місць у нових видах діяльності сприятиме посиленню конкуренції 
на сільському ринку праці та залучення механізму формування альтернативної вартості 
праці в сільському господарстві. Зацікавленість роботодавців у кваліфікованих 
професіоналах стимулюватиме до підвищення їм заробітної плати з метою недопущення 
переходу до іншої сфери діяльності 

5. Низький рівень ділової активності між 
органами державної влади та сектором 
малого підприємництва 

Активізувати  ділову  активність  на  місцях допоможе  організаційно-посередницька  
робота  органів  місцевої  влади  у  сприянні  розвитку  малого  підприємництва. 
Насамперед це надання консалтингових,  інформаційних, маркетингових послуг; 
допомога у розробці бізнес-планів,  пов’язаних  із  пошуком  інвесторів;  аналіз  
діяльності  суб’єктів підприємництва  та соціально-економічного стану території; 
надання приміщень та територій (зокрема на умовах оренди) для організації виставок-
ярмарків  та відкриття демонстраційних  залів, розміщення  сервісних центрів 
побутового обслуговування  населення,  виробництв  з  переробки 
сільськогосподарської  продукції; полегшення доступу до  інформації щодо  наявних 
ринків  збуту,  технологій, інновацій,  управлінських рішень,  законодавчих  та  
нормативних матеріалів  тощо 

6. Гострий  дефіцит  фахівців,  здатних  
ефективно працювати в умовах ринку  

Одним з елементів політики розвитку сільської зайнятості, повинна стати оптимізація 
процесів підготовки адекватного кадрового потенціалу, яка б забезпечила високий 
рівень мобільності  сільського населення через освітню  сферу (створення філій освітніх 
закладів усіх рівнів у районних центрах, проведення  на  регулярній  основі  навчальних  
семінарів  щодо підвищення  рівня  знань  стосовно  функціонування  інженерно-
технічних комунікацій) 

7. Низький рівень стимулювання  та  
підтримки  розвитку альтернативних  
видів зайнятості в сільській місцевості  

Організація адекватного інформаційно-консультативного  забезпечення,  метою  якого  
повинно стати  надання інформаційних  послуг щодо  можливостей  розвитку  різних  
видів  альтернативного  підприємництва  в сільській місцевості; методів, форм і 
сучасних технологій ведення господарства, формування  практичних  навичок  
прибуткового  господарювання;  забезпечення безпечності  та  якості  продукції;  
регулювання  відносин  власності  на  майно, землю,  їх  ефективного  використання  у  
господарській  діяльності;  порядку отримання  державної  допомоги,  інвестиційних,  
кредитних  та  інших  видів ресурсів;  можливостей  застосування  ресурсо- і 
енергозберігаючих  технологій  

8. Низька інвестиційна привабливість 
агропромислового комплексу 

Збільшення впливу державного втручання у регулювання цієї сфери, за рахунок 
притоку додаткових фінансових ресурсів, які б посилили ефективність ведення 
сільськогосподарського  виробництва, а саме: підвищення  продуктивності  праці,  
урожайності та рентабельності галузі за умови використання сучасних  технологій 
виробництва,  залучення нової  техніки, нових підходів до процесу виробництва. 
Створення сприятливих та стабільних умов для вкладення  інвестицій  у  сільське  
господарство  країни  на  взаємовигідних  засадах для держави-інвестора-орендодавця 
дасть  змогу повною мірою  використати наявний потенціал для розвитку сільського 
господарства в Україні 

9. Технологічна відсталість галузі, яка 
перешкоджає ефективному розвитку 
процесів спеціалізації і кооперації, 
агропромислової інтеграції, концентрації 
виробництва 

Залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення безперебійного 
відтворювального процесу в агропродовольчому секторі, за рахунок оновлення 
технологічної бази виробництва та розширення доступу до Інтернет-мережі 
 

10. Неефективність  функціонування  
державної  системи  інтервенційних  
закупівель сільськогосподарської 
продукції 

Для провадження інтервенційних дій на ринку сільськогосподарської продукції 
доцільно створити Державний інтервенційний фонд. Одним із видів діяльності якого 
повинно стати формування і обслуговування державних резервів сільськогосподарської 
продукції 

11. Недосконалість нормативно-розпорядчої 
та інституційної бази щодо 
стимулювання виробництва та 
непрозорість механізмів надання 
державної підтримки 

Створення законодавчо-нормативних механізмів, що регулюють відносини між 
суб’єктами підприємницької діяльності, розробка механізмів страхування інвестицій, в 
створенні системи пільг, яка б забезпечувала привабливість інвестицій в АПК 
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— активізації впливу інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ) (табл. 1);

— формування територіально інноваційної сис-
теми регіонального агропромислового комплексу (тех-
нопарків і технополісів), яка б входила у регіональну
інноваційну систему тієї чи іншої області тощо.

У розвинутих країнах прослідковується дещо
інша ситуації у сільськогосподарській галузі вироб-
ництва. Різке зростання продуктивності праці жителів,
які зайняті в аграрному виробництві зумовило не-
обхідність розвитку альтернативної форми зайнятості
як оптимальної стратегії вирішення проблеми незадія-
них надлишкових трудових ресурсів.

Прикладом сучасної робочої сили, її широкої підго-
товки, різнобічних знань можуть бути американські
фермери, які найбільш продуктивні в усьому світі. Вони
працюють, спираючись на величезну інформаційну базу,
яка складалася протягом віків. Сьогоднішній амери-
канський фермер зазвичай має університетську підго-
товку, яка дозволяє йому чудово розумітися на техно-
логіях у галузях рослинництва та тваринництва, бути
механіком, ветеринаром, хіміком, оператором комп’ю-
тера, бухгалтером і менеджером одночасно. На кінець
70-х років, за усередненими даними, один фермер у
світі забезпечував продовольством п’ять осіб, захід-
ноєвропейський 20, а американський – 60. Останні ма-
ють не лише високу кваліфікацію, а й метакваліфіка-
цію, тобто систему знань, яка полегшує пошук та за-
своєння нових знань. Завдяки метакваліфікації людина
може швидко відшукати потрібну інформацію та за-
своїти її, навіть якщо вона перебуває поза межами його
особистого досвіду [7, с. 403].

Характерним прикладом впливу ІКТ на розви-
ток сільського господарства є також індійський
конгломерат Indian Tobacco Company. Відділення
агробізнесу цієї компанії у 2000 році створило сис-
тему під назвою e-Choupal. Доволі тривалий час фер-
мери продавали свої товари на традиційних ринках
за заниженими цінами, оскільки були позбавлені
потрібної інформації. Е-Choupal – це система своє-
рідних „кіосків” з комп’ютерами і доступом до Інтер-
нет мережі, що постає віртуальним ринком, на якому
фермери можуть продавати свою продукцію (напри-
клад, сою, тютюн, пшеницю тощо) напряму спожи-
вачеві без виплати комісійних торгівельним агентам.
Ця система надає також у вільному доступі інформа-
цію про ринкові ціни і сільськогосподарську техніку.
За окремими оцінками e-Choupal дозволила підви-
щити середній річний дохід індійських фермерів з 50
до 120 тис. рупій (приблизно із 800 до 1900 дол.).
До 2009 року цією системою (6500 „кіосків”) було
охоплено 4 млн індійських фермерів у 40 тис. насе-
лених пунктів [9].

Враховуючи зарубіжний досвід організації та ве-
дення аграрного виробництва і забезпечення зайнятості
мешканців сіл, запропонуємо низку стратегічних на-
прямів, які б сприяли усуненню негативних колізій
розвитку аграрної сфери та українського села зага-
лом (табл. 2).

Висновки. Тільки зростання аграрного вироб-
ництва на новій інноваційній основі забезпечить ство-
рення нових робочих місць і збільшить зайнятість
сільського населення. Такі підходи до забезпечення
продуктивної зайнятості робочої сили на селі вимага-
ють переорієнтації діяльності із врахування зарубіж-
ного досвіду, через розширення мережі розвинутої
інфраструктури, яка сприятиме не лише технологічній
переозброєності виробництва, а й  підвищить рівень
грамотності сільських жителів.
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нятості сільскіх мешканців та розвитку аграрно-
го виробництва в умовах інформаційно-іннова-
ційних реалій

У статті подано оцінку наявних форм забезпе-
чення зайнятості сільських жителів та запропоновано
перспективні напрями здійснення перетворень в аграр-
ному секторі, які б сприяли продуктивній зайнятості
на селі.

Ключові слова: сільськогосподарська та несіль-
ськогосподарська зайнятість, фермерські господар-
ства, кооперативи, агрохолдинги, споживча та обслу-
говуюча кооперація.

Гук Н. А. Новые перспективы обеспеченя за-
нятости сельских обитателей и развития аграрного
производства в условиях информационных реалий

В статье дана оценка существующим формам
обеспечения занятости сельских жителей и предло-
жены перспективные направления осуществления пре-
вращений в аграрном секторе, которые бы способ-
ствовали производительной занятости на селе.

Ключевые слова: сельскохозяйственная и несель-
скохозяйственная занятость, фермерские хозяйства,
кооперативы, агрохолдинги, потребительская и обслу-
живающая кооперация.
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С. Ю. Цёхла

Постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важными научными или практическими
заданиями. Трудовой потенциал страны отражает со-
вокупную возможность трудоспособного населения
заниматься хозяйственной деятельностью в соответ-
ствии с уровнем его образования, профессионально
квалифицированной подготовкой, половозрастной
структурой, уровнем здоровья и материально-духов-
ными ценностями.

Для Украины характерны трудовые ресурсы,
имеющие высокий образовательный уровень, глубо-
кую профессиональную подготовку, однако это не
обуславливает высокий уровень жизни в стране.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Информационная, высокотехнологическая эконо-
мика заставила общественность обратить особое вни-
мание на человеческие ресурсы и, по мнению Ю. Со-
болева, „во многом пересмотреть подходы к
образованию, особенно высшему. Практически во всех
развитых странах осуществлены серьезные реформы
образовательных систем, направленные на переход от
получения нужного набора знаний к обучению мето-
дам и принципам использования знаний для решения
практических и творческих задач” [1].

О важности роли образования в современной
жизни убедительно свидетельствует и то, что в сен-
тябре 2000 года главы государств и правительств
189 стран (в том числе и Украины) приняли Деклара-
цию тысячелетия ООН, в которой определены глобаль-
ные Цели развития тысячелетия до 2015 года [2]. Сре-
ди восьми определенных целей второй названо обес-
печение образованием.

Согласно исследованию Института Горшенина,
„40,9% украинских студентов назвали как основную
причину поступления в вуз необходимость высшего
образования для будущей карьеры, 32,1% пошли
учиться в вуз, чтобы стать образованным человеком,
и только 15,1% – за получением новых знаний” [3].
То есть большинство получающих образование наце-
лены на использование его в обеспечении благополу-
чия и активной жизнедеятельности.

Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы, которым посвящается данная статья.
Образование является неотъемлемой частью жизни
общества и происходящих в нем изменений, которые
требуют его современной модернизации. Образова-
тельная система Украины представлена многочислен-
ными учебными заведениями, которые готовят веду-
щих специалистов по различным направлениям и дол-

жны быть связаны с образовательными интересами
населения.

Формулирование целей статьи (постановка
задания). Цель статьи – на основе анализа влияния
образования на уровень жизни населения определить
направления устранения несоответствия.

Изложение основного материала исследова-
ния. Показатели, характеризующие уровень жизни
населения АР Крыма за 2004-2010 гг., собранные в
результате анализа статистических данных [4], свиде-
тельствуют о росте как абсолютных значений, так и
темпов увеличения доходов и расходов (рис. 1).

Основным источником доходов населения Кры-
ма является заработная плата или доход от предпри-
нимательской деятельности. Удельный вес этого
источника в структуре доходов населения Крыма в
2010 г. составил 54,0 %. На социальную помощь и
другие трансферты приходится 41,3 % суммарного
дохода, при этом основная доля (23,3 %) – пенсии.
Доход от собственности и капиталовложений состав-
ляет 4,3 %, другие виды доходов – 0,4 %  [4, с. 350].

Данные исследования свидетельствуют о замет-
ной дифференциации доходов населения городской и
сельской местности: в среднем, на одного жителя го-
рода приходится 807 грн в месяц, сельского жите-
ля – 703 грн [5, с. 24]. Одним из основных факторов,
определяющих в данном случае размер дохода, явля-
ется соотношение работающих и иждивенцев в горо-
дах и селах. В сельской местности доля неработаю-
щих лиц трудоспособного возраста выше, чем в го-
родской. Вследствие этого в селах на одного работа-
ющего в среднем приходится 1,42 неработающих, в
городах этот показатель составляет 1,25. Таким обра-
зом, увеличение нагрузки на одного работающего,
вполне закономерно, ведет к снижению доли дохо-
дов, приходящихся на одного жителя.

В территориальном разрезе сравнительно более вы-
сокий уровень доходов имеют жители Симферополь-
ского (906 грн/чел.) и Белогорского районов
(899 грн/чел) – именно тех районов, где наблюдаются наи-
более высокие показатели занятости населения. Самый
низкий уровень доходов зафиксирован в Красноперекоп-
ском (558 грн/чел.), Черноморском (558 грн/чел.), Джан-
койском (593 грн/чел.), Раздольненском (604 грн/чел.),
Первомайском (626 грн/чел.), Сакском (630 грн/чел.) и
Советском (642 грн/чел.) районах.

Уровень образования населения районов, соглас-
но данным опроса, проведенного в рамках Програм-
мы развития и интеграции Крыма, невысокий: 14 %
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взрослого населения имеют начальное/неполное сред-
нее образование, 41 % -– среднее общее, 33 % –- сред-
нее специальное, 11 % -– высшее [5, с. 17]. При этом
в сельской местности уровень начального и среднего
общего образования выше, чем в городах – и, наобо-
рот, намного выше в городах, чем в сельской мест-
ности – уровень среднего специального и высшего
образования (рис. 2). Это объясняется предложением
занятости (востребованные специальности) и возмож-
ностями трудоустройства в Крыму.

Наиболее высокий уровень образования имеют
жители Бахчисарайского и Белогорского районов,
наиболее низкий процент имеющих высшее образо-
вание – в Ленинском (6 %) и Советском (7 %) райо-
нах (табл. 1).

С уровнем образования тесно связаны характе-
ристики занятости. Имеющие начальное или неполное
среднее образование – это преимущественно люди
старшего возраста. Соответственно, среди людей с
начальным образованием процент пенсионеров со-

ставляет 90 %, среди людей с неполным средним –
60 %. Наиболее высокие показатели занятости отме-
чены среди населения со средним специальным и
высшим образованием. В этих группах около 44 %
работают по найму, и 7 % являются самозанятыми.

Жители Крыма, имеющие среднее общее образо-
вание реже работают по найму (39%) или имеют соб-
ственное дело (2%). То есть наличие и получение
образования, выше среднего общего, связано с ориен-
тацией на трудовую активность, и способствует ей.

Если удельный вес трудоспособных и нетрудо-
способных в сельской и городской местности прак-
тически не отличается, то доля неработающих лиц тру-
доспособного возраста существенно разнится: так, –
в городах работают около 66 % всех трудоспособных,
в селах таких 57,5 % (табл.2).

В сельской местности наблюдается более вы-
сокий уровень безработицы, чем в городах: по дан-
ным опроса, по найму работают около 33 % жителей
городов и 29 % жителей сельской местности; ищут
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Рис. 1. Динамика доходов и расходов населения АР Крым, млн грн
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работу 6% жителей городов и 8% живущих в селах;
не имеют и не ищут работы – соответственно 7% и
11% (рис. 3).

Наиболее высокие показатели занятости наблю-
даются в Белогорском (47% всех жителей района
работают по найму, 1% – самозанятые); и Симферо-
польском районах (45% и 2% – соответственно). Наи-
более высокий уровень безработицы – в Раздольнен-
ском (не имеют и ищут работу 17% всех жителей) и
Нижнегорском (16%) районах.

Установлено, что люди со средним специальным
или высшим образованием имеют более высокий уро-
вень жизни, нежели те, кто получил образование не
выше среднего (рис. 4).

Проведенное исследование зафиксировало в АР
Крым довольно высокую потенциальную активность
в развитии предпринимательства. Интерес к предпри-

нимательской деятельности одинаково высок и в сель-
ской, и в городской местности: соответственно 5% и
7% населения уже имеют собственное дело, и 30%
проявляют интерес к созданию [5, с. 64].

По данным опроса, к предпринимательской дея-
тельности более склонны люди с высшим образова-
нием (13% имеют свое дело, и 37% хотели бы от-
крыть). То есть образование позитивно влияет на ак-
тивность деятельности, ведение бизнеса и уровень
жизни, способствуя трудоустройству и более высо-
кому доходу, и поэтому необходимо для активного
населения.

Практика получения образования более высокого
уровня и повышения квалификации всегда позитивно
сказывается на материальном положении, и удельный
вес жителей Крыма с низким уровнем жизни в этой
группе составляет 12%, что существенно ниже сред-

Таблиця 1
Уровень образования взрослого населения Крыма по районам, %
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Таблиця 2
Структура населения Крыма по статусу занятости

Население Сельская 
местность 

Городская 
местность Всего 

Трудоспособные: 56,7 56,0 56,5 
работающие 32,6 37,0 33,6 
неработающие трудоспособные 24,0 19,0 22,9 
Нетрудоспособные: 43,3 44,0 43,5 
пенсионеры / нетрудоспособные 
по инвалидности, проч. 24,2 26,0 24,6 

дети до 18 лет 19,1 18,0 18,9 
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него уровня. К системе повышения квалификации чаще
обращались граждане с более высоким уровнем обра-
зования (13% – 15%), осознавая ее преимущества.
Однако за последние 12 месяцев, повышали или
получали новую квалификацию члены только 8%
опрошенных семей, половина из них (4%) делали это
в связи с экономическим кризисом. В среднем, про-
цент повышавших квалификацию выше в два раза в
городах (13 %), чем в сельской местности (6%).

Наличие образования позитивно коррелирует с
уровнем жизни: чем выше уровень образования, тем
ниже риск оказаться среди наименее обеспеченных.
Коэффициент корреляции Пирсона между уровнем
образования и уровнем жизни составляет 0,09, между

образованием и доходом семьи – 0,12 (оба показате-
ля значимы на уровне 0,01) [5, с. 74].

То есть, образование и повышение квалифика-
ции позитивно влияет на уровень жизни, способствуя
трудоустройству и более высокому доходу.

С целью повышения социальной защищенности
граждан в Украине сформирована система последип-
ломного образования, рассматривающаяся в качестве
основной компоненты системы непрерывного образо-
вания взрослых в течение всей жизни. Последиплом-
ное образование в Украине направлено на специализи-
рованное усовершенствование образования и профес-
сиональной подготовки путем углубления, расширения
и обновления его профессиональных знаний, умений и
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навыков или получения иной профессии, специальности
на основе полученного ранее образовательно-квалифи-
кационного уровня и практического опыта.

Последипломное образование создает условия
для непрерывности и преемственности образования и
включает:

— переподготовку, т.е. получение другой спе-
циальности на основе полученного ранее образова-
тельно-квалификационного уровня и практического
опыта;

— специализацию, т.е. приобретение способно-
стей выполнять отдельные задачи и обязанности, кото-
рые имеют особенности, в пределах специальности;

— расширение профиля (повышение квалифи-
кации), т.е. приобретение способностей выполнять до-
полнительные задачи и обязанности в пределах спе-
циальности;

— стажировку, т.е. приобретение опыта выполне-
ния задач и обязанностей определенной специальности.

Для развития и совершенствования знаний пред-
принимателей ведется подготовка в области бизнес-об-
разования. В учебных заведениях программы бизнес-
образования имеют ярко выраженную практическую
направленность. Изучение дисциплин специализации
способствует индивидуальному совершенствованию
посредством развития опыта и умений слушателей.

В целом, состав программ системы последип-
ломного образования учитывает содержание курсов
предшествующих уровней образования, потреб-
ности слушателей и, как правило, сориентирова-
но на наиболее современные актуальные сферы
деятельности. Открытие новых специализаций и
направлений переподготовки создаст основу для
работы в хозяйственных структурах и сфере малого
бизнеса. Следовательно, современная система
образования, в т.ч. последипломного, предлагает
новые возможности продолжения обучения по про-
граммам профессиональной подготовки и програм-
мам, создаваемым в соответствии с образователь-
ными интересами населения.

Состояние современной системы образования
предопределяет развитие страны в будущем, т.к. ока-
зывает как прямое, так и опосредованное воздействие
на изменение производительных сил и всей системы
производственных отношений. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, что, несмотря на наличие
объективных условий формирования уровня жизни
населения, существуют  активные действенные шаги,
выступающие весомым фактором обеспечения соб-
ственного успеха и благополучия семьи. Это – стрем-
ление получить образование, повысить квалификацию,
мотивация к трудоустройству (предпринимательству),
которые должны быть реальными, доступными и во-
стребованными среди населения.
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Цёхла С. Ю. Проблемы несоответствия
образования и уровня жизни населения

Проведен анализ уровня жизни населения Кры-
ма в структурных и территориальных аспектах, уста-
новлена взаимосвязь с уровнем образования и заня-
тостью, выявлены факторы несоответствия. Предло-
жена модернизация  системы последипломного обра-
зования по образовательным интересам населения.

Ключевые слова: уровень жизни, профессиональ-
ная подготовка, занятость, система образования.

Цьохла С. Ю. Проблеми невідповідності ос-
віти і рівня життя населення

Проведено аналіз рівня життя населення Криму
в структурних і територіальних аспектах, встановлено
взаємозв’язок з рівнем освіти і зайнятістю, виявлено
чинники невідповідності. Запропоновано модернізацію
системи післядипломної освіти по освітніх інтересах
населення.

Ключові слова: рівень життя, професійна підго-
товка, зайнятість, система освіти.

Tsohla S. Yu. The problems of education and
inconsistency

The analysis of Crimea living standards in the
structural and territorial aspects of the education and
employment interrelation was conducted, the
discrepancies factors identified. The modernization of
the postgraduate education system in the population
educational interests is proposed.

Key words: living standards, vocational training,
employment, education.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

С Валентином Николаевичем Гончаровым я по-
знакомилась в 1995 году, придя на работу в Восточ-
ноукраинский национальный университет имени Вла-
димира Даля. С первой же встречи я обратила внима-
ние на его организаторские способности, умение бы-
стро находить контакт с людьми, энергичность и инте-
рес ко всему новому.

И вскоре мы обсуждали наши научные планы, я
консультировалась с Валентином Николаевичем по
интересовавшим меня вопросам.

Первым итогом нашей научной работы стала
монография, опубликованная в 1997 году, которая
была посвящена региональным проблемам – „Совре-
менный производственный потенциал региона”.

Последующие годы были наполнены подготов-
кой научных статей, участием в конференциях, обще-
нием по вопросам учебно-воспитательного процесса.
Мне нравились активная жизненная позиция профес-
сора Гончарова, его умение держать в поле зрения не
только состоявшихся ученых, но и научную молодежь,
включая студентов, аспирантов, докторантов.

Плодотворным итогом моей дальнейшей работы
с В. Н. Гончаровым стало решение поступить в док-
торантуру ВНУ имени Владимира Даля под его не-
посредственным руководством. В период обучения в
докторантуре мы с профессором подготовили ряд
научных работ, вышла моя монография „Формирова-
ние организационно - экономического механизма
управления инновационными процессами в промыш-
ленности”. В 2002 году мною была защищена доктор-
ская диссертация в г. Киеве, научным консультантом
был профессор В. Н. Гончаров.

Наше сотрудничество с Валентином Николаеви-
чем было весьма плодотворным, мы опубликовали
свыше 20 научных работ по актуальным проблемам
экономики Украины. И сейчас, уже, будучи профес-
сором, я поддерживаю научные контакты с Валенти-
ном Николаевичем, что подтверждают наши совмест-
ные публикации монографий и учебных пособий.

Хочу отметить такую черту в характере поведе-
ния профессора В. Н. Гончарова, как порядочность и
честность отношений. Думаю, что у любого челове-
ка, кто встречался с Валентином Николаевичем лич-
но, не возникает сомнений в том, что этот человек
обладает поразительной силы харизмой. В этом вы-

нуждены признаться даже его недруги. Ему присуща
уникальная способность располагать к себе каждого,
кто с ним общается. Возможно, это объясняется тем,
что при общении с людьми в нем удачно сочетаются
личное обаяние и умение найти индивидуальный под-
ход к каждому собеседнику, независимо от его ста-
туса и ранга, возраста и интеллектуального уровня.

Учитывая его несомненные научные заслуги,
Международный Биографический центр г. Кембриджа
(Великобритания) наградил профессора Гончарова
серебряной медалью „2000 выдающихся интеллекту-
алов ХХ столетия” за активное участие в пропаганде
достижений науки и техники, а его биография внесе-
на в словарь „Биографии ученых мира”, опублико-
ванный в 1999 году этим же центром. Думаю, это луч-
шее подтверждение, свидетельствующее о признании
профессора Гончарова В. Н. как одного из ведущих
ученых Украины.

Несмотря на многие трудности и превратности
судьбы, коих в его жизни было много, он сохранил
позитивное отношение к людям, веру в простые чело-
веческие отношения и ценности. Общаясь и работая с
В. Н. Гончаровым, я убедилась в том, что он – надеж-
ный человек, умеющий, что называется, найти клю-
чик к душе каждого.

За многие годы своей плодотворной работы про-
фессор Гончаров помог в становлении и развитии
научной, профессиональной карьеры многим колле-
гам. Возглавляя кафедру менеджмента, Валентин Ни-
колаевич приложил много сил для того, чтобы его
коллектив стал одним из лучших в университете. По
сути, он многих своих студентов  и учеников вывел в
люди, помог им как начинающим ученым. Правда, не
все оказались благодарными и преданными ему людь-
ми, как говорится, прошли проверку на прочность и
порядочность, но это уже другая тема.

Работая в должности начальника департамента
международных связей ВНУ имени Владимира Даля,
В. Н. Гончаров внес колоссальный вклад в формиро-
вание имиджа университета на международной аре-
не, в развитие связей вуза с университетами других
стран. Обладая большой энергией и благодаря хоро-
шим личным контактам, профессор Гончаров обес-
печивает высокую репутацию вуза в различных меж-
дународных проектах. Можно сказать, что имя про-

ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ, ПРОФЕССОРУ,
ДОКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

ГОНЧАРОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ – 75!
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фессора Гончарова – своего рода визитная карточка
и гарантия успешной реализации поставленных задач.

Оценивая мой личный опыт общения с Валенти-
ном Николаевичем, наблюдая за его работой с други-
ми людьми, я пришла к убеждению о том, что такие
люди думают прежде всего о деле, не жалея себя, тра-
тят свои силы и энергию на благо других.

Во многом благодаря усилиям профессора Гон-
чарова, в Луганске создана и активно работает науч-
ная школа, которая является его детищем и куда входят
многие его ученики, ныне составляющие научную элиту
региона. Весомый вклад внес Валентин Николаевич в
подготовку специалистов для города и области. Мно-
гие его выпускники сейчас работают на руководящих
должностях в разных сферах экономики.

Писать о личности профессора В. Н. Гончарова
достаточно сложно, но и чрезвычайно интересно. От-
мечу, что наряду с другими положительными каче-
ствами, у него есть такая удивительная черта – дарить
свои книги библиотекам города и учебных заведений,
друзьям и коллегам. Он является почетным дарите-
лем книг Луганской областной научной библиотеки
имени Максима Горького, научной библиотеки Вос-
точноукраинского национального университета име-
ни Владимира Даля и библиотеки Хмельницкого на-
ционального университета. Его научные труды и мо-
нографии имеются и в нашей университетской би-
блиотеке.

Но не только наука интересна профессору Гон-
чарову. Валентин Николаевич – завзятый театрал, ко-
торому не чуждо искусство. Он не пропускает ни
одной театральной премьеры в городе, посетил мно-
жество спектаклей в других городах, активно приви-
вает чувство культуры своим студентам и коллегам.
Среди его друзей – много артистов и деятелей культу-
ры Украины. Это человек широкого диапазона зна-
ний и интересов. Хотелось бы подчеркнуть еще одно
качество этого человека. Он – отличный семьянин и
преданный сын. Долгие годы он заботился о своей
матери, показывая всем пример, достойный уваже-
ния, а после ее смерти также искренне помогает сво-
ей сестре.

Приведу такой интересный факт из жизни про-
фессора, который знают немногие: его именем назва-
на звезда. Можно сказать, что звезда Гончарова све-
тит не только на земле, но и на звездном небе. И это
действительно символично потому, что Валентин Ни-
колаевич по своей энергии и размаху выходит за рам-
ки устоявшихся представлений.

Неоднократно бывая в научных кругах, на кон-
ференциях, в беседах с людьми, я наблюдала и смог-
ла оценить, как уважительно относятся коллеги к лич-
ности юбиляра. Он часто выступает оппонентом по

докторским и кандидатским диссертациям в ведущих
вузах Украины – Киеве, Донецке, Днепропетровске,
Одессе, Харькове, Запорожье. На протяжении 20 лет
он является членом Ученого совета по защите док-
торских диссертаций в Воронежском государствен-
ном техническом университете (Россия). Его выступ-
ления в защиту докторантов звучали в Ученых сове-
тах г. Москвы, г. Челябинска и г. Воронежа. Можно
смело утверждать, что если профессор Гончаров бе-
рется оппонировать на защите, то будет принято поло-
жительное решение о присуждении соискателю науч-
ной степени не только в специализированном совете,
но и ее дальнейшее утверждение на более высоком
уровне.

В настоящее время профессор В. Н. Гончаров
работает в Луганском национальном аграрном уни-
верситете на должности заведующего кафедрой эко-
номики предприятия и управления трудовыми ресур-
сами, где он смог открыть специализированный со-
вет, организовать работу аспирантуры и докторанту-
ры. За последние четыре года у него успешно защи-
тились восемь аспирантов и два доктора наук. Все это
говорит о том, что профессор востребован и нужен
людям.

В юбилейный для Валентина Николаевича Гонча-
рова год я хочу поблагодарить его за ту поддержку,
которую он мне оказывал в разное время.

Я желаю ему доброго здоровья, неиссякаемой
энергии, оптимизма, новых творческих идей, достой-
ных учеников и коллег, верных друзей. И, конечно, я
уверена, что мы, как и прежде, будет поддерживать с
Валентином Николаевичем добрые отношения и кон-
такты в научном и человеческом плане.

Vivat, professore!
Л. М. Матросова, профессор,
доктор экономических наук,

профессор кафедры экономической теории
и прикладной статистики

Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко

Редколлегия журнала „Економічний вісник Дон-
басу” присоединяется к поздравлениям юбиляра и
желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и
долгих лет плодотворной работы.
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