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ROLE OF THE STATE IN ENSURING THE SOCIAL
AND COMPETITIVE STATUS OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ. У статті розкрито сутність соціального конкурентного
статусу країни. Обґрунтовано роль і функції держави у забезпе-
ченні високого соціального конкурентного статусу країни. Охарак-
теризовано головні пріоритети соціальної конкурентоспроможнос-
ті України на сучасному етапі розвитку економіки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціальний конкурентний статус, конкуренто-
спроможність, соціальна конкурентоспроможність, соціальні інсти-
тути, громадянське суспільство, соціальна політика держави.

ANOTATSІYA. The article reveals the essence of competitive social
status. Substantiated the role and functions of the state in providing
competitive high social status. The characteristic of the main priorities
of social competitiveness of Ukraine at the present stage of economic
development.

KEYWORDS: competitiveness, social competitiveness, social institu-
tions, civil society, social policy.

Вступ. Соціально-економічний стан України визначається як
нестабільний, через відмову від важелів державного регулювання
процесів реформування економіки, а її теперішній стан усклад-
нюється внаслідок глобальної та внутрішньої економічної кризи.
Ускладнення ситуації обумовлено також неефективністю управ-

6© І. С. Чорнодід, 2014
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лінських дій щодо попередження та усунення загроз у соціальній
та економічній сферах як на національному, так і на регіонально-
му рівнях. Економічні інтереси держави, які передбачають одер-
жання країною економічних переваг, економічної незалежності
та конкурентоспроможності, залишились на рівні стратегічних
орієнтирів. Також на сьогодні змінюються місце та соціальна
роль держави в регулювання соціально-економічних процесів —
відбувається різке обмеження соціально-регулятивних функцій,
часткова відмова від соціального забезпечення на користь розви-
тку соціального страхування; обмеження сфери впливу держави
на процеси розподілу та перерозподілу ВВП; підвищення міри
самостійності місцевих органів влади та громадянського суспіль-
ства у розв’язанні соціальних проблем [3].

Аналіз досліджень і публікацій з проблематики. Нині до-
сить активно ведеться розробка окремих аспектів соціальної кон-
курентоспрможності у працях таких учених-економістів, як
А. Гальчинський, В. Геєць, Я. Жаліло, О. Новікова, О. Любченко,
Н. Лебедева, О. Грішнова, Е. Лібанова, В. Куценко, Ю. Привалов,
С. Штирбул, Е. Каргаполова, Л. Ільчук, М. Портер. Водночас су-
часний етап розвитку національної економіки актуалізує пробле-
му забезпечення високого рівня соціального конкурентного ста-
тусу та ролі саме держави.

Мета та завдання статті. Проаналізувати сутність категорії
соціальної конкурентоспроможність національної економіки, об-
ґрунтувати роль держави в забезпеченні та підтримці високого
соціального конкурентного статусу країни.

Результати дослідження. Соціальний конкурентний статус
(СКС) країни визначає рівень її соціально-економічного розвитку
за універсальними на даний час міжнародними стандартами. Цей
рівень описується такими характеристиками як людський розви-
ток, політична та економічна стабільність, соціальна безпека,
якість суспільних інститутів тощо. СКС характеризує рівень до-
сягнення соціальних конкурентних переваг за головними детер-
мінантами соціальної конкурентоспроможності — рівнем і якіс-
тю життя, ступенем зрілості людського, інтелектуального, соціа-
льного капіталу, якістю суспільних інститутів, умовами розвитку
бізнесу та інновацій, ступенем захисту навколишнього середо-
вища.

Соціальна конкурентоспроможність країни — це порівняль-
ний стан розвитку соціальних процесів і явищ, який характеризує
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її місце у світовому співтоваристві, наявність порівняльних пере-
ваг за показниками рівня життя, соціальної безпеки, ступенем
розв’язання глобальних проблем і потенційні можливості (еко-
номічні, технологічні, інституціональні, людські та інші) для за-
безпечення і підтримання високого конкурентного статусу у по-
літичній, економічній та соціокультурній сферах [4].

Роль держави у забезпеченні високого СКС можемо проаналі-
зувати шляхом визначення її впливу на складові соціальної кон-
курентоспроможності економіки країни.

Перш за все, необхідно забезпечити високий рівень і відповід-
ну сучасним вимогам якість життя населення. Для забезпечення
соціальної конкурентоспроможності показники якості життя по-
винні бути на рівні значень відповідних показників розвинених
країн. А їх досягнення вимагає комплексних системних зусиль з
боку держави, спрямованих на зростання ефективності виробни-
цтва на його основі — забезпечення високого рівня якості життя
населення. Саме держава через мережу соціальних інститутів на
засадах вироблених механізмів розподілу доходів і створення
умов економічної самостійності та зайнятості населення, системи
соціального захисту та соціального забезпечення має забезпечити
досягнення гідної якості життя.

Головне, що має очікувати суспільство від реалізації соціаль-
ної політики — досягнення соціальних стандартів людського
розвитку через освіту, охорону здоров’я, культуру, доходи, за-
безпеченість житлом тощо. З огляду на забезпечення СКС країни,
важливо орієнтуватися на дотримання міжнародних індикаторів.

Список соціальних індикаторів, прийнятих ОЕСР[1]:
1) здоров’я (тривалість життя, стан здоров’я, тривалість май-

бутнього життя, рівень материнської смертності, тимчасова не-
працездатність, тривала непрацездатність);

2) освіта і навчання (безперервна освіта, навчання дорослих,
рівень письменності);

3) зайнятість і якість трудового життя (рівень безробіття, ви-
мушена неповна зайнятість, питома вага тих, що зневірилися
знайти роботу, середня тривалість робочого часу, час на дорогу
на роботу, оплачувана щорічна відпустка, гнучкий робочий гра-
фік, розподіл заробітків, смертність на робочому місці, порушен-
ня нормальних умов праці);

4) відпочинок і використання робочого часу (вільний час
(об’єм), використання вільного часу (структура);
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5) стан споживчого ринку товарів і послуг (доступність това-
рів і послуг, дохід, багатство, доступність певних видів товарів і
послуг, розподіл доходу, низький дохід, матеріальна незабезпе-
ченість, розподіл багатства;

6) стан навколишнього середовища (житлові умови, внутрішня
житлова площа, володіння навколишньою територією, основні
зручності, вплив забруднення атмосфери, дія шуму на людину;

7) особиста безпека і правовий захист (рівень самогубств,
смертельні випадки, серйозні травми, страх за особисту безпеку);

8) соціальні можливості, соціальна активність (ступінь соціа-
льної нерівності, ступінь участі в суспільному житті, в суспіль-
них інститутах, в ухваленні рішень).

У забезпеченні СКС країни держава виконує такі функції:
1) регулятивна, спрямована на розробку та створення механі-

змів взаємодії держави і громадян, сприяння їх самоорганізації та
самозахисту за допомогою правових, економічних, морально-
етичних важелів. Її під функціями можуть бути: розробка соціа-
льних стандартів, забезпечення соціальної справедливості, боро-
тьба з бідністю, регулювання трудових відносин та інші;

2) забезпечення умов соціального відтворення — формування
сприятливих умов життєдіяльності населення у таких сферах су-
спільного життя як праця, освіта, споживання, сімейні відносини,
охорона здоров’я, екологія, культура;

3) соціального захисту — забезпечення гідного рівня життя
громадян на основі соціально зорієнтованого державного управ-
ління та відповідної бюджетної політики держави (соціального
забезпечення, соціального страхування, соціального захисту, со-
ціальної допомоги, соціальної безпеки людини);

4) забезпечення соціальної стабільності в державі на основі
формування та вдосконалення механізмів легітимації органів пу-
блічної влади шляхом узгодження інтересів через правове регу-
лювання конфліктів, забезпечення гармонізації суспільних відно-
син, інтеграції та солідаризації суспільства, розвитку соціального
партнерства.

Високий соціальний конкурентний статус країни — це най-
вища оцінка виконання цих функцій.

У виконанні цих функцій важлива роль належить визначенню
стратегічних пріоритетів соціального розвитку, здатних спряму-
вати розвиток суспільства на досягнення світового рівня соціаль-
ної конкурентоспроможності країни.
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На даний час головні пріоритети соціальної конкурентоспро-
можності України пов’язуються з європейським вибором Украї-
ни, який передбачає втілення на практиці стандартів демократич-
ної держави та цивілізованого соціально орієнтованого ринко-
вого господарства. «Наближення до економічних і соціальних
стандартів Євросоюзу є насамперед «домашнім завданням» Украї-
ни, але успіху на цьому шляху легше досягти у найширшому спів-
робітництві з об’єднаною Європою» [5]. Це означає послідовну орі-
єнтацію на діючу в провідних європейських країнах модель соці-
альної ринкової економіки, перевагами якої є високий рівень соціа-
льних стандартів і розвитку гуманітарної сфери, ефективний захист
прав працівників, розвинена система соціального захисту.

Для попередження неефективності державних заходів щодо
реалізації соціальної та економічної політики у країнах ЄС засто-
совується практика оцінювання впливу — інформаційно-аналі-
тичний метод оцінки можливих витрат, наслідків, побічних ефек-
тів запланованих інструментів політики (законодавчих, регуляти-
вних актів, державних програм і т.д.). Результати оцінки впливу
використовуються для підвищення якості прийняття політичних
рішень і розробки інструментів політики (наприклад, законодав-
чих і регулятивних актів, інвестиційних програм тощо). Така
процедура необхідна як засіб інформування уряду щодо можли-
вих варіантів рішень: можливих варіантів інструментів політики,
можливої структури інструментів політики чи щодо необхідних
змін або відмови від застосування і зупинення діючих інструмен-
тів політики [2].

Процедура оцінки впливу забезпечує:
− під час розробки законодавчих і регуляторних актів інфор-

мацію щодо їх відповідності, можливості реалізації, про специфі-
чні умови та / або переваги для певних груп суспільства;

− можливість співставлення очікуваних наслідків від різних
альтернатив політики;

− інформацію про те, наскільки впроваджені інструменти по-
літики досягають цілей, наскільки якісно й ефективно відбува-
ється їхнє адміністрування та як саме вони сприймаються гро-
мадськістю.

Узявши орієнтацію на євроінтеграцію, уряд України у сфері
розробки державної політики повинен забезпечувати відповід-
ність законодавства, регуляторних актів та інших адміністратив-
них рішень і державних програм суспільним потребам та інтере-
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сам, а також удосконалювати систему їх ефективної розробки й
реалізації. Це вимагає удосконалення усіх фаз і процедур держа-
вної й муніципальної політики: визначення цілей і завдань полі-
тики, розробки альтернатив політики, розробки інструментів по-
літики.
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Постановка проблеми. Враховуючи умови сьогоденної рин-
кової економіки, а також стан економічної системи, в якій знахо-
диться наша держава сьогодні, неможливо навіть і уявити, як по-
будувати стійку, розвинену економіку без використання інно-
вацій. Крайню необхідність введення інновацій потребують усі,
без виключення, галузі на всіх рівнях української економіки. Нам
украй важливо не тільки впровадити передові інновації, які вико-
ристовують економічно розвинені країни, але й створити, впро-
вадити свої. Необхідно оцінити та максимально використати на-
явний національний інноваційний потенціал, а також зрозуміти,
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як ефективно його розширити та розвинути. Впровадження інно-
вацій дасть змогу національній економіці інтегруватися в світову
економічну систему та зайняти там гідне місце. Саме інновації
можуть дати відповідь на постійне питання будь-якого економіч-
ного суб’єкта — як виробляти більше продукції, використовуючи
менше ресурсів, при цьому не знижуючи якість виробленої про-
дукції, а підвищуючи її. Але вибираючи шлях до розвитку еко-
номіки за рахунок впровадження інновацій, треба дійти до єди-
ного, або вибрати один із запропонованих, визначень даної кате-
горії. Відсутність єдиного, всеохоплюючого та уніфікованого ро-
зуміння даної категорії призведе до низки непорозумінь у період
їх впровадження та після нього. Тому, такі категорії, як «іннова-
ція», «новація», «нововведення», «інноваційний процес», «інно-
ваційна діяльність» потребують глибинного та багатогранного
теоретичного аналізу та виведення єдиного уніфікованого визна-
чення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інновація — це
складна, багатогранна та актуальна для дослідження економічна
категорія. Уперше цей термін використав відомий австрійський
економіст Й. А. Шумпетер, також дане явище досліджував вида-
тний український економіст М. Туган-Барановський і його послі-
довник М Кондратьєв. Дослідженням даного явища також займа-
лись К. Фрімен, Б. Санто, Ф. Хаберланд, Б. Твісс, М. Портер, Е.
Тоффлер, Ф. Ніксон, Дж. Нейсбит, П. Лелон, Е. Менсфілд,
К. Найт, X. Барнет, П. Друкер, С. Валдайцев, Н. Маренков,
А. Кругліков, К. Галстян, А. Фатхутдінов, А. Мединскій, А. Яковлєв,
А. Черваньов, Л. Нейкова, Л. Антонюк, В. Савчук, А. Поручник,
А. Пригожин та інші.

Метою статті є уточнення, уніфікація, аналіз трактування і
взаємозв’язок таких категорій, як «інновація», «інноваційний
процес», «нововведення», «новація», «інноваційний процес».

Викладення основного матеріалу. Як уже було зазначено,
першим, хто ввів категорію «інновація», був відомий австрійсь-
кий економіст Й. Шумпетер, який сформулював власну іннова-
ційну теорію, що лягла в основу інноваційних концепцій, розроб-
лених згодом західними економістами. Й. Шумпетер розглядає
інновацію як економічний засіб, застосований «підприємцем-
героєм», для максимізації прибутку [9, с. 84–154]. Згодом дана
категорія була розвинута до особливої економічної концепції, яка
до сьогодні займає особливе місце у економічній науці. Саме Й.
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Шумпетер перший узагальнив і дав першу класифікацію іннова-
ціям. Його теоретичні розробки покладені в основу майже усіх
існуючих інноваційних концепцій.

На сьогоднішній день існує безліч визначень даної категорії.
Так, наприклад, К. Фрімен називає інновацію виробничою, ди-
зайнерською, технічною, управлінською діяльністю, пов’язану зі
створенням товарів і послуг, використанням нового обладнання,
чи способу виробництва, застосованого вперше з комерційною
ціллю. Б. Санто вважає, що інновація — це такий суспільний тех-
ніко-економічний процес, який через практичне використання ідей і
винаходів призводить до створення кращих, за своїми властивостя-
ми, виробів, технологій, або до максимізації прибутку [5].

Ф. Хаберланд, німецький спеціаліст, вважає, що «нововведен-
ня охоплює науково-технічні, технологічні, економічні й органі-
заційні зміни, що відбуваються в процесі відтворення. Його ос-
новними характеристиками є якісна новизна виробів, засобів
виробництва і технологій у порівнянні з попередніми, динаміка
циклу нововведення, економічна ефективність, соціальні наслід-
ки». Б. Твісс визначає інновацію як процес, у якому винахід або
ідея набуває економічного змісту [6, с. 37].

На думку М. Портера, інновації — це можливість здобуття
конкурентних переваг. Інновації виявляються в новому дизайні
продукту, у новому підході до маркетингу, у новому процесі ви-
робництва.

К. Найт розглядає інновацію як упровадження нового способу
організації виробництва. За С. Валдайцевим, інновації — це
впровадження нової виробничої лінії, заснованої на новій техно-
логії, що спроможна вивести на ринок продукт, який задовольняє
незабезпечення потреби існуючою пропозицією [3].

Д. Черваньов і Л. Нейкова визначають інновації як процес до-
ведення наукової ідеї чи технічного винаходу до стадії практич-
ного використання, що приносить дохід [8].

Л. Антонюк, В. Савчук та А. Поручник у своїй монографії
трактують інновацію як нове явище, новаторство або будь-яку
зміну, яка вноситься суб’єктом господарювання у власну діяль-
ність із метою підвищення своєї конкурентоспроможності на
внутрішньому і на зовнішньому ринках [2].

Українське законодавство визначає інновації як новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні техноло-
гії, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішен-
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ня виробничого, адміністративного, комерційного або іншого ха-
рактеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва
і (або) соціальної сфери [1].

Розглядаючи категорію інновація, ми натикаємося на такий
казус: латинське слово інновації (оновлення, поліпшення) є осно-
вою англійського слова інновації, в перекладі на українську мову
має три значення: інновація, нововведення, новація. Тому деякі
автори, наприклад А. Пригожин і Н. Маренков, вважають, що те-
рмін «інновація» є синонімом до «нововведення» і «новації» і
може використовуватися поряд з ними. Але між цими поняттями
є суттєві смислові відмінності. Автор також вважає, що ці кате-
горії слід розмежовувати, але для початку наведемо визначення
деяких науковців категорії «нововведення», а потім спробуємо їх
проаналізувати та дати відповідь, чи є вони синонімами, чи ні.

П. Лелон зазначає, що нововведення — це новий вид продук-
ції, методу, технології. Е. Менсфілд, у свою чергу, стверджує, що
коли винахід починає застосовуватися, він стає науково-тех-
нічним нововведенням [4]. За Б. Твіссом, нововведення — про-
цес, у якому винахід або ідея набуває економічного змісту. «Це
єдиний у своєму роді процес, — пише Б. Твісс, — що об’єднує
науку, техніку, економіку і управління. Він полягає в одержанні
новизни і триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації,
охоплюючи комплекс відносин, виробництво, обмін, споживан-
ня» [6]. К. Найт під нововведенням розуміє впровадження будь-
чого нового відносно організації, чи її безпосереднього оточення,
і розглядає нововведення як особливий випадок процесу змін в
організації. X. Барнет визнає нововведенням будь-яку ідею, дія-
льність чи речовий результат, які відрізняються за своїми якісни-
ми ознаками від їснуючих форм. А. Кругліков під нововведенням
розуміє вперше створений і використаний конкретний засіб чи
спосіб діяльності, який задовольняє суспільні потреби, дає реаль-
ний ефект у відповідних сферах людської діяльності і в якому
знайшло практичне використання, або втілилось нове знання у
вигляді наукового відкриття чи технічного винаходу.

Ряд американських дослідників під нововведенням розуміють
процеси виникнення, розвитку, поширення і зміни науково-тех-
нічних новацій у різних сферах людської діяльності.

Тобто, науковці мають два різні погляди на розуміння іннова-
цій. Перший полягає в розумінні інновації як динамічного проце-
су введення нових виробів, елементів, підходів, принципів за-
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мість діючих застарілих. Цієї точки зору дотримуються Б. Твісс,
Б. Санто, Ф. Ніксон, К. Галстян та інші. Але у випадку, коли ін-
новація є статичним результатом творчого процесу у вигляді но-
вої продукції (техніки), технології, методу і т. ін. Прихильниками
цього підходу є вчені А. Фатхутдінов, А. Мединскій, А. Яковлев,
А. Плеханов та інші.

Автор дотримується іншої точки зору, вважаючи, що підхід до
інновації як до процесу замінює визначення інновації поняттям
«інноваційний процес». Слід зазначити, що ці явища не тотожні і
між ними є відмінності. Інноваційний процес включає в себе на-
ступні етапи: створення, освоєння і поширення нововведень.

Новація — це оформлений результат фундаментальних, при-
кладних досліджень, розробок або експериментальних робіт у
якій-небудь сфері діяльності по підвищенню її ефективності. Но-
вація може оформлятися у вигляді: відкриттів, винаходів, патен-
тів, товарних знаків, раціоналізаторських пропозицій, ноу-хау,
понять, наукових підходів чи принципів і та ін. [7].

Нововведення означає, що новація використовується. З моме-
нту появи на ринку новацій вони одержують нову якість і стають
інновацією.

Вивчення різних трактувань поняття «інновація» надає змогу
сформулювати деякі висновки. По-перше, специфічним змістом
інновації є якісні зміни, які призводять до поліпшення, удоскона-
лення або появи нового продукту або технології. По-друге, інно-
вація завжди успішна. Ефект, який забезпечувати інновація, може
бути технічним, економічним, соціальним та екологічним.

Тобто, інновація — це новація, яка принесла позитивні зміни
у виробництво у вигляді зменшення витрат і максимізації прибу-
тку. Ефективність новації виражається в додатковій вигоді, яку
отримує інноватор. У зв’язку з цим в економічній літературі
з’являється термін «інноваційна рента». Якщо рента визначена як
дохід від будь-якого фактора виробництва, пропозиція якого є не
еластичною, то інноваційна рента припускає наявність доходу від
впровадження новацій, недоступних для інших організацій. По-
третє, основними властивостями інновації є: науково-технічна
новизна, застосування у виробництві та комерційна вигода від
використання даного нововведення. Усі три властивості в рівній
мірі важливі для визначення та існування категорії «інновація».
Комерціалізація, на відміну від інновації, виступає як потенційна
властивість, без якої вона стає простим нововведенням.
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Відповідно до міжнародних стандартів, інновація визначаєть-
ся як кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав
втілення у вигляді нового або удосконаленого продукту, впрова-
дженого на ринку, нового або удосконаленого технологічного
процесу, який використовується в практичній діяльності, або в
новому підході до соціальних послуг. Інноваційна діяльність, у
свою чергу, це процес, спрямований на реалізацію результатів
наукових досліджень і розробок, або інших науково-технічних
досягнень у вигляді нової або удосконаленої продукції, та/або
удосконаленого технологічного процесу, який підвищує конку-
рентоспроможність продукції.

Висновки. Інновація — це глибинна та багатогранна економі-
чна категорія, дослідженням якої займалися багато видатних еко-
номістів. У науковців склались два погляди на значення даного
терміну, деякі з них ототожнюють поняття з категоріями «нова-
ція» і «нововведення», інші чітко розмежовують ці категорії. Ав-
тор розділяє думку останніх  і вважає, що новація є лише теоре-
тичним відкриттям у вигляді винаходу чи ноу-хау, нововведення,
у свою чергу, це спроба практичного застосування новації, а ін-
новація — це вже результат впровадження нововведень, які при-
несли реальну користь у виробничий процес.

Базове визначення інновації, яке б враховувало всі існуючі
розбіжності, а також, перераховані вище недоліки та особливості,
має відповідати деяким вимогам: по-перше, необхідно розмежу-
вати поняття «інновація» і «нововведення»; по-друге, поняття
«інновація» не має включати етапи розробки, створення і впрова-
дження інновації, які відносяться до поняття «інноваційний про-
цес»; по-третє, обов’язковою умовою інновації є ефективність.
Отже, інновація — це результативне впровадження нововведень
у виробничий процес, яке забезпечує підвищення прибутку
та/або зниження витрат.
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PROBLEM TERRITORIES: METHODOLOGICAL ASPECTS
OF THEIR APPEARANCE AND RESEARCH

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто теоретичні аспекти виникнення
проблемних територій, обґрунтовується їхня сутність і об’єктив-
ність і методологія їхнього дослідження. Розкрито вплив проблемних
територій на регіонально-просторовий розвиток економіки країни.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: асиметрія, проблемні території, депресивні,
економічно-відсталі і кризові регіони, методи оцінки.

ANNOTATION. The article considers theoretical aspects of
appearance of problem territories, substantiates their essence and
obgestivity and methods of conducting research into them, shows the
influenee which problem territories have an the regional and special
development of a country’s economy.

KEY WORDS: asymmetry, problem territories, depressive econo-
mically underdeveloped and crisis regions, methods of evaluation.

Постановка проблеми. Розвиток господарства завжди відбу-
вається як у часі, так і в просторі. При цьому якщо цей розвиток
господарства має лише один напрям, то простір завжди характе-
ризується як багатомірністю, так і неоднорідністю. Параметри
просторового розвитку носять динамічний характер, що обомов-
лено як особливостями геоекономічного положення території,
особливостями природних умов і ресурсів, так і рівнем її соціа-
льно-економічного розвитку та тривалістю її освоєння. Сучасний
етап еволюції глобального економічного простору характеризу-
ється регіональною соціально-економічною диференціацією. Не-
однорідність регіонально-прострового розвитку притаманна ко-
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жній країні світу та зумовлена нерівномірністю розміщення по
території країн підприємств і видів господарської діяльності і є, в
першу чергу, наслідком територіального поділу праці, концент-
рації і спеціалізації виробництва, урбанізації і розселення тощо.
Саме ці об’єктивні фактори просторового розвитку зумовлюють
наявність у країні регіонів, які характеризуються неоднаковим
рівнем соціально-економічного розвитку, гостротою і складністю
проблем.

Наявність регіональних диспропорцій соціально-економіч-
ного розвитку вимагає глибоких досліджень закономірностей
регіонально-просторового розвитку та розробки методології
індивідуального підходу до окремих територій і, в першу чер-
гу, проблемних з метою згладжування асиметрії соціально-
економічного розвитку територіально-просторових систем. По-
силення економічної і просторової диференціації (асиметрії) в
умовах ринкових трансформацій в економіці країни може
сприяти соціальній напрузі в суспільстві, загрожувати в певній
мірі її територіальній цілісності, стримувати динаміку еконо-
мічного зростання, ускладнювати інтеграцію країни з міжна-
родними структурами та знижувати ефективність ринкових пе-
ретворень.

Враховуючи, що міжрегіональні асиметрії не є постійними і
можуть змінюватися під впливом зовнішніх і внутрішніх чинни-
ків, державі необхідно не лише створювати умови для зростання і
розвитку всього господарства та необхідних структурних зру-
шень, але й підтримувати певну однорідність розвитку регіона-
льно-просторових систем. Звідси випливає два взаємопов’язаних
завдання у забезпеченні регіонально-просторового розвитку еко-
номіки країни: зменшення міжрегіональних диспропорцій у рів-
нях соціально-економічних показників і забезпечення стійкого
розвитку кожного регіону.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідженню проблем
диференціації регіонального розвитку формування і реалізації
державної регіональної економічної політики, комплексного роз-
витку господарства, впливу проблемних територій на соціально-
економічний розвиток регіонально-прострових систем і країни в
цілому, необхідності удосконалення функцій інституту держав-
ного управління присвячені наукові праці багатьох вітчизняних і
зарубіжних учених: В.О. Антоненко, С.С. Артоболевського,
С.О. Білої, О.Г. Гранберга, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього,
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В.В. Кістанова, О.А. Климова, Д.В. Клинового, В.С. Куйбіди,
В.Н. Лексіна, А.Г. Мельника, О.В. Ольшанської, М.І. Фащевсько-
го, Б.С. Хорєв та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Комплексний
розвиток господарства країни неможливий без всебічного со-
ціально-економічного розвитку регіонів, як частини її терито-
рії. Регіонально-просторовий розвиток територій завжди су-
проводжується наявністю певних проблем. Щодо проблемності
розвитку регіонів в умовах стабільного економічного розвитку
держави вчені виділяють два основні види регіонів: динамічні
(піонерні) і проблемні. Динамічні (піонерні) — це регіони з
прогресивним станом економіки, високим рівнем життя насе-
лення, стабільною політичною і екологічною ситуацією. До пі-
онерних учені відносять також регіони, які швидкими темпами
виходять з кризових ситуацій і характеризуються покращенням
соціально-економічної ситуації, високими темпами зростання
виробництва та доходів населення і бюджету, випереджаючи
за цими показниками інші регіони. В умовах економічної кри-
зи до динамічних відносяться регіони, які мають оптимальнішу
структуру господарського комплексу та великі можливості за-
безпечення зайнятості населення. Оптимальність структури го-
сподарства регіонів визнається в основному часткою галузей
обробної промисловості та сфери послуг, які є рушійною си-
лою науково-технічного і соціального прогресу, основним
джерелом попиту на робочу силу.

На відміну від динамічних проблемними є регіони, соціально-
економічний розвиток яких з певних причин суттєво відстає від
середнього у державі рівня.

У кінці ХХ ст. серед проблемних територій більшість вітчиз-
няних і зарубіжних учених почали виділяти три основні їх типи:
депресивні, відсталі і кризові.

Депресивні регіони характеризуються порівняно високим рів-
нем економічного потенціалу, значною питомою вагою промис-
ловості і в багатьох випадках, її провідних виробництв у структу-
рі господарства, досить високим рівнем кваліфікації трудового
потенціалу. Разом з тим, у результаті низької конкурентоспро-
можності профілюючих галузей, розриву сировинних зв’язків або
переорієнтації стратегічного курсу ці регіони відзначаються гли-
боким економічним спадом, високим рівнем безробіття (у першу
чергу, структурним), низькою інвестиційною активністю, низь-
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ким рівнем фінансово-бюджетного забезпечення і реальних до-
ходів населення та ін. [3, c. 181–182].

Деякі вчені-економісти пропонують депресивні території ви-
значати як об’єкти державної підтримки. Депресивними можуть
стати території, в яких, на їх думку, за економічних, політичних,
соціальних, екологічних та інших підстав перестали діяти умови і
стимули розвитку. Ці території не можуть самостійно змінити
свою депресивну ситуацію і вимагають спеціальної підтримки
зовні, з боку держави [7, с. 94].

До слаборозвинених вітчизняні вчені відносять регіони,
економічна відсталість яких обумовлена як географічним (ре-
льєф місцевості; кліматичні умови та ін.) так і історичними
чинниками (традиційність виробництва, обєднання територій з
різним рівнем економічного розвитку). Ці чинники створюють
проблеми, в основному, економічного характеру: призводять
до несприятливих передумови для концентрації населення в
регіоні, підвищують затратність виробництва, посилюють ін-
тенсивність розвитку сільського господарства, погіршують
умови для активізації ділової, інвестиційної, соціальної та ін-
ших сфер діяльності. До слаборозвинутих регіонів в Україні
вчені відносять Північну Буковину і Закарпаття, які довгий час
були відірвані від основної території України; Полісся, що си-
льно пострадаждало від аварії Чорнобильській АС, і бідний на
природні ресурси і має складні кліматичні умови Північний
Крим [5, с. 511].

До депресивних більшість вітчизняних учених відносять ре-
гіони, економічна відсталість яких зумовлена стагнацією,
спричинена структурною кризою, що охопила виробництва, які
стали неефективними із-за зміни умов розвитку. Найчастіше це
старопромислові регіони з переважно видобувними галузями
або традиційними галузями спеціалізації промисловості, які
базуються на виробництві засобів виробництва, що відбуваєть-
ся в основному за застарілими технологіями, з високою мате-
ріало- і енергоємністю, низькою рентабельністю і недостат-
ньою екологізацією виробництва. До депресивних регіонів в
Україні вітчизняні вчені відносять Поділля, окремі районами
Донбасу, Черкаська, Кіровоградська, Сумська області тощо [5,
c. 512].



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

23

Поглибленіше і розширеніше визначення слаборозвинених
або економічно відсталих регіонів (територій) дають академік
О.Г. Гранберг та інші російські вчені. До таких регіонів вони від-
носять території з надзвичайно малою інтенсивністю і низькими
параметрами господарської діяльності, однобокою, недиверсифі-
кованою структурою економіки, різким відставанням від основ-
них регіонів у розвитку виробничої бази, соціальної сфери і рин-
кової інфраструктури, з високим рівнем безробіття і низьким
рівнем життя, найвищою серед інших суб’єктів дотаційністю те-
риторіальних бюджетів [3, с. 183].

Російський учений С.С. Артоболевський виділяє три типи
проблемних територій: депресивні, відсталі (слаборозвинені) й
особливо бідні (найкризовіші) [2, с. 64–72].

Деякі вчені, уникаючи термінів «депресивні» та «відсталі»
території, пропонують зосередитися на «поляризованому роз-
витку регіонів». Цей підхід ґрунтується на фіксації ресурсів в
«опорних регіонах» («полюсах», «локомотивах зростання»).
Самі території ці автори групують, залежно від функцій, у
просторовій організації країни на сировинні зони, зони техно-
логічного трансферту, інноваційного розвитку, світові міста,
старопромислові регіони та ін. Сучасність такого підходу не
знімає автоматично проблеми, що пов’язані з існуванням де-
пресивних і відсталих територій.

Проблеми «депресивності» і «відсталості» не можуть бути ви-
рішеними заміною термінів. Пошук «локомотивів» зростання
економіки країни не виключає необхідності глибокого вивчення
проблемних територій і пошуку шляхів їх вирішення у результаті
регіонально-просторової організації економіки. Вирішення цих
проблем можливе лише при умові проведення виваженої держав-
ної регіональної економічної політики.

Відсталі регіони — це ті, економічний потенціал яких у силу
об’єктивних причин у кілька разів нижчий, ніж середній у країні,
а їх економіка значний період знаходиться в стані тривалого за-
стою і характеризується малодиверсифікаційною структурою
промисловості та слаборозвиненою ринковою і виробничою ін-
фраструктурною та соціальною сферою.

З поняттям «депресивний регіон» пов’язані розвинені та ста-
більні у минулому території, які в результаті кризових явищ ха-
рактеризуються загальним спадом виробництва. Таким чином,
відсталі регіони з’являються, перш за все, у результаті швидшого
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розвитку інших регіонів країни, а депресивні — під час загально-
го спаду виробництва.

Разом з тим, як у першому, так і в другому випадку виникають
асиметрії. Відмінність лише в тому, що депресія — це наслідок
економічної кризи, в результаті якої частина регіонів не змогла
адаптуватися до нових умов і стала проблемною. У випадку від-
сталих або слаборозвинених регіонів виникає асиметрія, що ви-
кликана нераціональним розміщенням продуктивних сил і нерів-
номірністю їх економічного розвитку.

Точність дефініцій депресивності та відсталості необхідна
не лише для визначення регіональних проблем, але й для
пошуку адекватних шляхів зняття гостроти відповідних аси-
метрій.

«Розвинені території» або «локомотиви зростання» самі
по собі є також проявом асиметрії зі своїми проблемами. В групу
розвинених (опорних) регіонів учені-регіоналісти включають в
основному старопромислові райони, агломерації і центри з висо-
ким докризовим рівнем індустріального розвитку, науково-тех-
нічного прогресу та інтенсифікації виробництва. Це, в основно-
му, високотехнологічні й сировинні регіони країни. Вони харак-
теризуються ними як «генератори» економічного прогресу, полі-
гони для відпрацювання нових господарських механізмів, «вік-
на» до світового ринку. Більшість науковців вважає, що за допо-
могою таких «локомотивів» реформи можна витягти весь лан-
цюжок ринкових перетворень у всій країні та забезпечити її кон-
курентоспроможність у системі світового господарства [3,
c. 179].

Сам термін «розвинені» часто має відносний характер. Мова
тут йде про досягнення певною територією стійких показників
економічного зростання, які значно вищі за середні в країні. Ра-
зом з тим, залежно від міри відхилення, асиметрія, яка є резуль-
татом гіпертрофічного розвитку, приховує в собі не менше про-
блем, ніж інші види асиметрії.

Для прикладу візьмемо Київ, який, як і області, має статус
суб’єкту господарювання та управління. У ньому сконцентро-
вано не лише урядові установи, парламент, але й величезна кі-
лькість установ науки, культури, гігантський промислово-
виробничий потенціал, банківський і страховий бізнес, основні
фінансові потоки тощо. Тут розміщуються офіси найкрупні-
ших компаній. У результаті цього реальний вклад Києва у ви-
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робництво валового внутрішнього продукту (ВВП) країни ви-
глядає значно перевищеним за рахунок особливостей фор-
мування звітних даних.

За офіційною статистикою, валовий регіональний продукт
(ВРП) на одного жителя міста Києва більше ніж у три рази ви-
щий, чим у середньому в Україні, у два рази вищий, ніж у Доне-
цькій і Дніпропетровській областях і майже в сім разів, ніж у
Тернопільській області. Такий стан значною мірою обумовлю-
ється тим, що більшість товарних потоків офіційно оформлюєть-
ся через Київ, а реально вони виробляються далеко за його ме-
жами. У Києві осідає значна частина корпоративних податків
компаній всеукраїнського характеру.

Якщо вилучити із показника ВРП на одного жителя «звітний
приріст» валового регіонального продукту, то справжня ефекти-
вність Києва у виробничому сенсі може бути близькою до се-
редніх параметрів в Україні, а в деяких сферах — можливо й
нижчою.

Слід зважати і на наявність інших, дуже гострих проблем міс-
та, пов’язаних з перенаселенням, що породжує проблеми житла,
житлово-комунального господарства, транспорту, сфери обслу-
говування, охорони здоров’я, освіти, охорони правопорядку та
значні екологічні проблеми.

Виходячи з того, що «регіони-локомотиви», тобто найрозви-
неніші і найблагополучніші регіони мають власні фінансово-
економічні джерела розвитку, особливу увагу слід приділити ре-
гіонам-аутсайдерам, у яких власні можливості в сучасних ринко-
вих умовах не дозволяють подолати наявне відставання в еконо-
мічному розвитку. Саме такі регіони прийнято називати проб-
лемними.

Методи оцінки проблемних ситуацій. Сучасні наукові
дослідження проблемних територій характеризуються бага-
тьма кількісними і якісними оцінками рівня і гостроти соціа-
льно-економічної ситуації в них. Методи дослідження будь-
якої проблеми не можуть обмежуватися набором певних ха-
рактеристик, тобто кількома ключовими показниками, ухи-
ляючись від складних, багатомірних оцінювальних систем.
Тим більше, під час аналізу процесів територіально-прос-
торового розвитку не слід обмежуватися лише кількома клю-
човими показниками.
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Важливим завданням регіональної політики країни є вирівню-
вання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів. Основ-
ними індикаторами досягнення вирівнювання економічного роз-
витку пропонуються виробництво валового регіонального про-
дукту на душу населення, середній грошовий дохід, вартість
споживчого кошика та ін.

Для оцінки асиметрій регіонального розвитку найчастіше
використовують такий інтегральний (результативний) показ-
ник, як виробництво регіонального валового продукту на душу
населення. Але при цьому слід враховувати, що цей інтеграль-
ний показник не повною мірою відображає розвиток регіону.
Перш за все він дуже залежить від наявної системи цін. Як
приклад, сучасний стан із світовою ціною на нафту, яка протя-
гом кількох років змінювалася на 40 і більше відсотків. Для
нафтовидобувних регіонів така ситуація веде до помітних змін
у показниках валового регіонального продукту на душу насе-
лення. Особливо рельєфно це проявляється у тих регіонах, де
нафтовидобувна галузь є основною галуззю спеціалізації їх го-
сподарських комплексів. Крім того, інтегральні показники зда-
тні вирівнювати, усереднювати самі різноманітні диспропор-
ції, які часто призводять до помилкового оцінювання ситуацій
в регіонах. Тому для дослідження проблемних територій необ-
хідно разом з інтегральними показниками широко використо-
вувати систему додаткових якісних характеристик. Серед та-
ких характеристик — показники розвитку основних галузей
матеріального виробництва (середньодушові показники розви-
тку промислового й сільськогосподарського виробництва то-
що), інфраструктурна забезпеченність території (розвиток
транспорту, зв’язку тощо), рівень розвитку невиробничої сфе-
ри (якість комунікацій, введення житла, обсяг платних послуг
у розрахунку на одного жителя, забезпеченість населення ме-
дичними послугами тощо), роздрібний товарообіг, доходи гро-
мадян, рівень безробіття в регіоні, екологічний стан (рівень за-
бруднення водних, земельних ресурсів, повітряного басейну)
тощо.

Оцінку проблемності регіонів можна дати й за їх конкуренто-
спроможністю, оскільки серед конкурентоспроможних регіонів,
як правило, немає депресивних і відсталих.
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Висновки. Найчастіше до проблемних (депресивних і відста-
лих) територій (регіонів) науковцями і практиками відносяться
регіони, які мають найгірші показники економічного і соціально-
го розвитку.

Виходячи із положення про безперервність розвитку як такого
і об’єктивного характеру виникнення різноманітних асиметрій,
які лежать в основі виникнення проблемних територій, доціль-
ним було б зробити оцінку проблемних територій на основі інди-
відуального підходу. Такого роду підхід має забезпечувати прин-
цип співставлення даних, а також обов’язкове вивчення впливу
конкретних проблемних територій не лише на інші частини тери-
торії, але і на функціонування великих регіональних систем. Це
має особливе значення при обґрунтуванні шляхів і напрямів під-
тримки депресивних, відсталих, кризових та інших проблемних
територій.

Методи системного аналізу дають можливість ранжування
ступеня проблемності територій у межах глобального економіч-
ного простору, визначення послідовності й масштабу заходів,
спрямованих на розвиток проблемних територій.

Проблемні території впливають як на демографічні, так і соці-
ально-економічні показники функціонування великих регіональ-
но-просторових систем (економічних районів, групи регіонів,
країни, групи країн). Серед демографічних показників аналізу-
ється вплив проблемних територій на такі важливі інтегральні
показники, як загальний коефіцієнт смертності, коефіцієнт дитя-
чої смертності, коефіцієнт народжуваності, а також зміни сальдо
міждержавної і міжрегіональної міграції населення.

З економічної і соціальної точки зору депресивні території
впливають на обсяг валового регіонального продукту великих ре-
гіонально-просторових систем, на ВРП у розрахунку на одного
жителя, середньорічні темпи ВРП, дохід населення у середньому
на одного жителя, прожитковий мінімум, співвідношення доходу
з величиною прожиткового мінімуму, на більшість важливих по-
казників соціального розвитку крупних регіонально-просторових
систем.

Таким чином, реабілітація проблемних територій разом зі
стимулюванням розвитку «регіонів-локомотивів» і зменшен-
ням ступеня проблемності депресивних територій позитивно
сприятиме регіонально-просторовому розвитку економіки
країни.
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Постановка проблеми. Розвиток сучасної економіки харак-
теризується невизначеністю, нестабільністю, а також загострен-
ням проблеми ефективного використання усіх наявних ресурсів.
Характерними рисами ринків товарів, послуг, ресурсів і капіталу
є динамізм, прискорена технологізація, висока цінність інформа-
ції, загострення конкуренції, ускладнення структури попиту, а
також зростаючий вплив інтеграційних і глобалізаційних проце-
сів. За умов таких процесів в економічному середовищі результа-
ти діяльності підприємств і компаній суттєво залежать від нале-
жних реформ управління. Використання неадекватних сучас-
ності, застарілих технологій, методів та інструментів управління
діяльністю підприємства знижує його конкурентну позицію, та,
як наслідок, веде до банкрутства та ліквідації. Відтак загострю-
ється проблема пошуку адекватних сьогоденню методів та ін-
струментів управління первинними ланками економіки, здатних
забезпечити успішний розвиток підприємств у стратегічній перс-
пективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Початок активних
досліджень проблематики технологій управління організаціями
дослідники відносять на кінець 50-х років ХХ ст. Наприклад,
Дж. Вудворд пропонувала розглядати управлінські технології як
інформацію та засоби її збереження; Дж. Томпсон ― як організа-
ційну діяльність і знання про причинно-наслідкові зв’язки;
Ч. Пер-роу ― через призму варіабельності ресурсів і процесів
пошуку оптимальних рішень; А. Негандхі та Б. Естафен — як рі-
зні управлінські практики, принципи та техніки, що використо-
вуються для виконання функцій планування, організації, підбору
кадрів, керівництва та контролю [1, с. 28].

Проблематиці управлінських технологій і новацій в управлін-
ні присвятили свої праці багато вітчизняних дослідників: В. Але-
ксандрова, Г. Андрощук, Л. Антонюк, Ю. Бажал, В. Верба, О. Гу-
цалюк, І. Павленко, В. Пирогова, Н. Чухрай, М. Яковенко та ін.
Зокрема, українські дослідники вивчали: вітчизняний досвід ви-
користання інновацій на підприємстві [2]; практику впроваджен-
ня в українських компаніях найпоширеніших у світі управлінсь-
ких технологій [3, с. 53–58]; ефективність застосування управлін-
ських технологій на вітчизняних і зарубіжних підприємствах,
роль цих технологій в управлінні підприємством [4, с. 86–89; 5,
c. 68–73]; вплив управлінських технологій на формування конку-
рентоспроможності вітчизняних підприємств [6, с. 31–38].
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Невирішені частини досліджуваної проблеми. Останніми
роками зарубіжні та вітчизняні науковці опікуються вирішенням
таких дослідницьких завдань, як: поєднання внутрішнього і зов-
нішнього розвитку компаній, а також вплив психологічних фак-
торів на процеси управління [7]; теоретичні закономірності та
практичні основи інноваційного менеджменту [8; 9]; способи ор-
ганізації інноваційної діяльності на підприємстві [10]; окремі мо-
делі/концепції управлінських технологій (збалансована система
показників, бюджетування, моделювання бізнес-процесів, клю-
чові компетенції тощо) та їх застосування на підприємстві.

Мета дослідження полягає у виявленні сучасних трендів у
світовій практиці застосування нових управлінських технологій
та узагальненні досвіду впровадження управлінських інновацій
на вітчизняних підприємствах.

Результати дослідження. Необхідно відзначити, що у вітчиз-
няній науковій літературі не існує однозначного підходу до трак-
тування сутності управлінських технологій. Наприклад, у публі-
каціях радянських науковців кінця 1980-х рр. управлінська тех-
нологія трактувалася як «однин із проявів соціальних технологій,
що безпосередньо відображає управлінські процеси, її сутність
полягає у системному поєднанні наукового знання, управлінсь-
ких потреб та інтересів суспільства, цілей і функцій державного
управління, можливостей і елементів управлінської діяльності.
Вона поділяється на послідовно взаємопов’язані процедури й
операції, метою яких є досягнення високої результативності та
ефективності» [2]. З переходом до ринкових відносин змінюється
і використання терміну «управлінська технологія»: він перестає
відноситися суто до державного управління і розповсюджується
у бізнес-структури, починає використовуватися фахівцями і нау-
ковцями з менеджменту.

У сучасному трактуванні, технологія управління — це безу-
пинний творчий процес підтримки стійкого режиму функціону-
вання системи шляхом прийняття і реалізації господарських рі-
шень. До цього процесу зводиться уся діяльність менеджера
організації як суб’єкта управління своєї системи [7, с. 234].

Ефективне управління на сучасних підприємствах неможливе
без упровадження нових управлінських технологій, що забезпе-
чують утримання та/або набуття стійких конкурентних переваг за
умов стрімких і непередбачуваних змін зовнішнього середовища.
Від використовуваних технологій управління залежать:
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— швидкість, якість і точність прийняття управлінських рі-
шень;

— якість і результативність проведення досліджень (сучасні
управлінські технології передбачають накопичення і зберіган-
ня значних масивів інформації, що дозволяю сформувати до-
статнє інформаційне забезпечення прикладних наукових до-
сліджень);

— можливість інновацій в управлінському процесі (під час ба-
гаторазового випробування і відпрацювання управлінських опе-
рацій виникають суперечності, розв’язання яких має як наслідок
удосконалення, або ідеї покращення управлінського циклу);

— кваліфікаційний рівень персоналу підприємства (викорис-
тання сучасних управлінських технологій значно підвищує вимо-
ги до професійного відбору та підготовки управлінців).

Слід зазначити, що інновації в управлінні повинні мати не ра-
зовий, а періодичний характер. Тільки тоді їх упровадження при-
зведе до успіху підприємства. Виокремлюють три умови, при
яких інновації у сфері управління створюють довгострокові пе-
реваги: 1) управлінські інновації базуються на нових принципах;
2) управлінські інновації повинні бути системними; 3) управлін-
ські інновації є частиною безперервного процесу нововведень,
котрі з часом потребують удосконалення [10].

Керівники підприємств у першу чергу стикаються із вибором
необхідної технології управління діяльністю підприємства, яка б
максимально відповідала потребам сучасності, дозволяла досяга-
ти поставлених цілей і контролювати усі сфери діяльності під-
приємства, давала змогу швидко реагувати на зміни у зовніш-
ньому та внутрішньому середовищі та приймати обґрунтовані
управлінські рішення. Тому варто звернути увагу на те, що роз-
витку технологій управління у контексті діяльності конкретного
підприємства передує процес їх вибору та впровадження. Факто-
ри вибору технології управління діяльністю підприємства поді-
ляються на дві групи. Перша група відображає ті, які пов’язані з
певними параметрами самого підприємства, і містить економічні,
адміністративні та психологічні фактори. Друга група факторів
пов’язана із параметрами власне технології управління, оскільки
в сучасних умовах існує безліч варіацій кожної з них, які відріз-
няються: вартістю, популярністю, тривалістю періоду впрова-
дження і первинної апробації, широтою охоплення різних
суб’єктів управління [13].
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Виникнення, упровадження і розвиток технологій управління
слід розглядати на двох рівнях: загальноекономічному та на рівні
окремого підприємства. Незважаючи на те, що у світовій практи-
ці ефективне управління компанією просто неможливе без вико-
ристання сучасних управлінських технологій, вітчизняні підпри-
ємства у своїй більшості не поспішають до впровадження нових
технологій управління або не прагнуть вдосконалення використову-
ваних. Наведемо кілька фактів на користь зазначеному.

За даними консалтингової компанії «Bain&Company» у 2013
році 1208 керівників глобальних підприємств різних сфер діяль-
ності, масштабів і регіональної приналежності виділили 25 най-
популярніших інструментів управління, до числа яких віднесені:
збалансована система показників; бенчмаркетинг; аналітика «ве-
ликих даних»; реорганізація бізнес-процесів; управління змінами;
зниження складності; ключові компетенції; управління взаємо-
відносинами з клієнтами; сегментація клієнтів; концепція ради-
кального вдосконалення процесів; скорочення; управління пер-
соналом; злиття та поглинання; формування місії та візії; відкриті
інновації; аутсорсинг; цінова оптимізація; задоволеність і лояль-
ність управління; сценарне планування; бренд-менеджмент; стра-
тегічні альянси; стратегічне планування; управління ланцюжками
поставок; концепція загального менеджменту якості та бюджету-
вання [14]. Також, на сьогодні широко застосовуються такі
управлінські інновації як: концепція радикального вдосконалення
процесів (КАЙРІО); концепція загального менеджменту якості
(TQM); стратегічний менеджмент; проектний менеджмент; конт-
ролінг; структурно-функціональне моделювання [2].

За даними консалтингової компанії «Bain&Company», кіль-
кість використовуваних управлінських технологій із 2004 року по
2012 рік мала тенденцію до зниження, хоча великим компаніям
притаманне порівняно більше число застосовуваних управлінсь-
ких інструментів, аніж це спостерігається у малих і середніх під-
приємств. Зокрема, у 2012 році великі компанії застосовували в
середньому 9 різних управлінських інструментів (проти 16 — у
2004 році); середні компанії — менше 7 (проти 13 у 2004 р.); малі
компанії — не більше 6 (проти майже 12 у 2004 році). Також екс-
перти відзначають, що останніми роками спостерігається стійка
тенденція пошуку компаніями свідомого вибору технологій
управління (на відміну від переважаючого донедавна вибору
«модної» концепції або моделі) [14].
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За даними консалтингової компанії «Bain&Company», компа-
нії Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Північної Америки ви-
користовують найбільшу кількість із уже зазначених 25-ти ін-
струментів управління, а саме 8,5 і 8,4 відповідно. Серед
компаній країн Латинської Америки і EMEA останніми роками
спостерігається значне скорочення кількості застосовуваних
управлінських технологій. Латиноамериканські компанії викорис-
товують тільки 5 із 25-ти запропонованих управлінських техноло-
гій: стратегічне планування; управління взаємовідносинами з клієн-
тами; управління персоналом; бенчмаркінг; збалансована система
показників. Керівники компаній Азіатсько-Тихоокеанського регі-
ону покладалися на концепцію управління взаємовідносинами з
клієнтами більш ніж на будь-який інший інструмент управління,
демонструючи свою зацікавленість у збільшенні споживчої цінності
як способу реалізації можливостей для зростання. При такій незнач-
ній кількості управлінських технологій в умовах сьогодення відзна-
чається важливість зосередження менеджменту підприємств на тих
з них, котрі забезпечуватимуть найбільшу вигоду для підприємства.

Об’єктивна необхідність управлінських нововведень усвідом-
люється переважною більшістю керівників вітчизняних підпри-
ємств. За даними консалтингової агенції «Консалтинг Груп Юк-
рейн», потреба у використанні нових методів управління під час
розв’язання управлінських завдань усвідомлюють 71 %, а під час
управління конкретними сферами діяльності — 67 % опитаних
керівників. Найпозитивніші оцінки впливу управлінських ново-
введень на фінансове становище підприємства виявляють: 1) ке-
рівники промислових підприємств, з яких 68 % очікують позити-
вного ефекту; 2) менеджмент фірм, що займаються інформацій-
ним обслуговуванням (позитивного ефекту очікують 67 % опита-
них керівників); 3) керівники торгових фірм (67 %) [15].

Слід визнати, що загальний рівень застосування українськими
підприємствами інноваційних управлінських технологій залиша-
ється порівняно низьким. За результатами опитування 300 керів-
ників вітчизняних підприємств і компаній різних сфер діяльності
для вітчизняних підприємств першою у рейтингу популярності
залишається концепція бюджетування (якій надали найвищий
рейтинг 68 % опитаних), тоді як стратегічне планування (67 %)
— на другому місці. Це є свідченням надмірного фокусування
менеджерів українських компаній на проблемах переважно так-
тичного характеру.
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Привертає увагу занадто низький рівень впровадження в укра-
їнську управлінську практику таких інноваційних управлінських
технологій, як збалансована система показників (BSC) — 8 %,
реінжиніринг бізнес-процесів — 28 %, бенчмаркінг — 30 % і
сценарне планування — 30 %. Слід відмітити, що для впрова-
дження подібних управлінських технологій на українських під-
приємствах поки що не створено необхідних передумов. Зокрема,
тільки 49 % респондентів визнають, що на їх підприємствах фор-
мулюються місія і візія, 38 % респондентів запроваджують прин-
ципи ціннісно-орієнтованого управління [3, с. 57].

Ця ситуація пояснюється, з одного боку, складними макроеко-
номічними умовами останніх кризових років, у яких більшість
вітчизняних підприємств намагаються вижити та зберегти міні-
мальні економічні досягнення, набуті у передкризовий період. З
іншого боку, слід визнати стратегічну недалекоглядність вітчиз-
няного менеджменту, переважання цілей фінансового характеру,
слабку адаптивність до змін, недовіру до нових форм і методів
мислення.

Ефективність управлінських технологій перевіряється через
прийоми, методи організації робіт, терміни і тривалість виконан-
ня процедур, вимоги до кваліфікації персоналу. Проте, фактич-
ним підґрунтям розвитку управлінських концепцій слід визнати
аналіз практики застосування підприємствами відповідних ін-
струментів та інноваційних технологій.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Огляд
результатів проведеного дослідження дозволяє робити висновок
про те, що управлінські технології є важливим фактором ефекти-
вної діяльності сучасного підприємства та можуть бути його так-
тичною конкурентною перевагою. Управлінські технології забез-
печують досягнення поставлених цілей і контроль усі сфер діяль-
ності підприємства, дозволяють менеджменту швидко реагувати
на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі та прийма-
ти обґрунтовані управлінські рішення. Світовою управлінською
наукою запропоновано чимало комплексних управлінських інно-
вацій, що здатні забезпечити сучасному підприємству успіх у
стратегічній перспективі. Проте, за умов світової економічної
кризи керівникам підприємств доцільно дотримуватись обмірко-
ваного підходу при виборі тієї чи тієї управлінської інновації, ви-
ходячи зі стратегічних завдань розвитку та оминаючи «модні»
тенденції. На подальше дослідження очікують практичні аспекти
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вибору та впровадження управлінських технологій, зокрема у
практиці діяльності вітчизняних підприємств і компаній.
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SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENSURING
COMPETITIVENESS, COMMUNICATION AND

COMMERCIAL MARKETING-MIX EFFECTIVENESS
АНОТАЦІЯ: Стаття присвячена актуальним проблемам теоретич-
них, методичних та практичних аспектів щодо розвитку ефектив-
ного і соціально-відповідального маркетингу. Визначено і методи-
чно опрацьовано результативні підходи оцінювання ефективності
діяльності підприємств на принципах соціальної відповідальності.

KEYWORDS: marketing, social responsibility of business, factors of
business  responsibility, efficiency, enterprise.

ANNOTATION: The article is devoted to the topical issues of
theoretical, methodological and practical aspects of of development of
the effective and social responsible marketing. Effective methodic
approaches of evaluating the efficiency of enterprises on the principles
of social responsibility are determined.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: маркетинг, соціальна відповідальність бізнесу,
фактори відповідальності бізнесу, ефективність, підприємства.

Постановка проблеми. Соціальній спрямованості розвитку
економіки України у період її незалежності було присвячено ба-
гато дисертацій, зокрема за авторством Зайцева Ю. К., Гришкіна
В.О., Дєєвої Н.М., Двігун А.О., Мех О.А., Прокопенко О.В., Пи-
саренко В.В., Федорченка А.В., Решміділової С.Л., Лісної І.Ф.,
Голофаєвої І.П., Сержук А.В. тощо. Актуальність повноцінної
реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесом, у роз-
витку маркетингу підприємств сьогодні є доведеною та деклару-
ється широким колом науковців і практиків. Структурування
ключових підходів і точок зору також у достатній мірі представ-
лено у спеціальній літературі [1–5]. Проблемою на цьому шляху є
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відсутність достатньо переконливих підходів щодо обгрунтуван-
ня не лише репутаційної, але й економічної ефективності відпо-
відних стратегічних орієнтирів, можливості отримання значущих
прибутків у короткостроковій перспективі.

У багатьох дослідженнях економічна результативність свідо-
мо і принципово не передбачається. Відсутність дієвих стимулів
з боку суспільства, широкі можливості зменшення прозорості і
контрольованості господарської діяльності, відчутності різниці у
споживчих властивостях пропонованих ринку товарів і послуг, на
фоні вимог споживачів до цін, — причини заморожування ситуа-
ції на рівні закликів і гасел [3, 5, 6, 7].

Постановка цілі. Публікацію спрямовано на визначення і ме-
тодичне опрацювання результативних підходів щодо забезпечен-
ня і оцінювання економічної ефективності реалізації принципів
соціальної відповідальності у маркетинговій діяльності підпри-
ємств, за різних часових горизонтів її  планування.

Результати дослідження. Базис і головні положення концеп-
ції соціально-відповідального маркетингу поділяються більшістю
науковців і практиків, які багато роблять для їх вдосконалення і
підвищення результативності діяльності підприємств і організа-
цій широкої спеціалізації.  При цьому, у цілому, проте без зайвої
категоричності висновків, можливо погодитися з результатами
теоретичних досліджень науковців харківської школи маркетин-
гу, які дозволяють констатувати брак напрацювань за напрямком
«формування критеріальної бази соціально-орієнтованої системи
маркетингу на підприємствах» [5].

Визнаючи авторитет харківської школи маркетингу за напря-
мком досліджень соціальної відповідальності бізнесу, заслужено-
го великою мірою завдяки зусиллям професора П.А. Орлова [6,
7], слід звернути увагу й на певні протиріччя і обмеження у ре-
зультатах, які є характерними і для України в цілому.

У пошуках критерію оцінки ефективності ухвалюваних стра-
тегічних рішень на принципах соціальної відповідальності про-
понуються результати, представлені у таблиці 1. З її змісту вид-
но, що пропоновані до використання критерії і показники мають
різний рівень конкретності, масштабу, відображення специфіки
контексту соціальної відповідальності тощо. Не всі елементи
таблиці можуть бути точно візначеними як характеристики пере-
ваг, критерії, показники. Окрім іншого, принципово, переваги у
сучасному світі не можуть розглядатися як гарантія результатив-
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ності, в тому числі економічної. Саме тому М. Портер запропо-
нував перейти від головної домінанти його теорії конкуренції —
переваг до компетенцій.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ

ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Економічні конкурентні переваги
підприємницьких структур

Соціальні конкурентні переваги
підприємницьких структур

базові
компоненти

критерії
і показники

базові
компоненти

критерії
і показники

Динамічність
попиту

Інтенсивність
конкуренції на
ринку

Організація ро-
боти із стейкхо-
лдерами

Ефективність
реалізації стра-
тегії

Чинники пропо-
зиції, витрати на
НІОКР

Зростання ємкості
ринку

Створення
безпечних
умов праці

Оцінка
умов праці

Інституційне за-
безпечення

Ефективність
державного регу-
лювання

Екологічність
виробництва

Рівень орієнта-
ції на ринок

Висока якість ін-
фраструктури

Система міжгалу-
зевих взаємодій

Імідж і етика
корпорації

Імідж марки і її
конкурентний
потенціал

Низькі податкові і
митні ставки

Рівень розвитку
галузей і ринків

Добродійність Залученість у
проблеми тери-
торії, регіону

Тип конкурент-
них переваг і їх
характеристика

Питома вага інно-
ваційної продук-
ції

Інформаційна
відкритість
компанії

Ступінь інфор-
матизації взає-
модії

Конкуренція на основі знань; відкри-
тість фінансової діяльності, високий
рівень міжнародних економічних від-
носин

Система взаємин компанії з суспі-
льством у вигляді стратегічного
партнерства бізнесу і держави в
області інвестицій в освіту, охоро-
ну здоров’я, соціальну сферу

З позицій визначення сфери і ознак результативності, цілком
слушними, проте у певному сенсі не повним вбачається визна-
чення: «Соціально-відповідальний маркетинг підприємства  — це
неухильне виконання вимог державних нормативних актів в сфе-
рі забезпечення соціальної відповідальності бізнесу на території
країни базування і країн, в які експортується продукція підпри-
ємства; неприпустимість виробництва і реалізації продукції, не-
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безпечної для моралі здоров’я, життя і майна споживачів, а також
навколишнього природного середовища і суспільства в цілому;
неприпустимість недобросовісної реклами і методів психологіч-
ної дії на споживачів з метою нав’язати їм будь-яку покупку;
прояв соціально направлених ініціатив» [6, 7]. Планово-норма-
тивний характер цільових орієнтирів, зведення розуміння ефек-
тивності до простого і доволі абстрактного співвідношення при-
бутку та витрат — сьогодні не можуть у повній мірі задовольни-
ти вимоги управління, забезпечити високий рівень впевненості у
економічній результативності соціально-відповідальних практик.

А.В. Колодка наводить цілком справедливі, за даними євро-
пейських досліджень, оцінки очікувань ефективності прийняття і
дотримання принципів соціальної відповідальності у господарю-
ванні (табл. 2) [8].

Таблиця 2
МАТРИЦЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КСВ)

Фактори сталого розвитку

Корпоративне
управління
та активність

Екологічні
фактори

Соціально-економічний
розвиток

Ко
рп
ор
ат
ив
не

уп
ра
вл
ін
ня

А
кт
ив
ні
ст
ь

гр
уп

 в
пл
ив
у

П
ок
ра
щ
ен
ня

ек
ол
ог
іч
ни
х

пр
оц
ес
ів

Ек
ол
ог
іч
ни
й

ро
зв
ит
ок

мі
сц
ев
ос
ті

Ек
он
ом
іч
ни
й

ро
зв
ит
ок

мі
сц
ев
ос
ті

Ро
зв
ит
ок

гр
ом

ад
и

У
пр
ав
лі
нн
я

лю
дс
ьк
им

и
ре
су
рс
ам
и

Зростання доходів,
доступ до ринку 1 2 3 4 5 6 7

Скорочення витрат
та продуктивність 8 9 10 11 12 13 14

Доступ до капіталу 15 16 17 18 19 20 21
Управління ризиком 22 23 24 25 26 27 28
Людський капітал 29 30 31 32 33 34 35
Репутація компанії 36 37 38 39 40 41 42

Немає доказів умов доцільності КСВ
Деякі свідчення умов доцільності КСВ
Наявні докази умов доцільності КСВ
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За умов беспрецедентної складності сучасних маркетингових
систем з домінантою нематеріальних елементів, а також необхід-
ності розвитку і збереження збалансованості/гнучкості/дієвості
всіх складових бізнесу за швидкої і постійної зміни ринків, ні ра-
ціоналізація, ні зростання не є самодостатніми стратегіями під-
приємств. Пріоритетними стають комплексні і стабільні у часі та
інших базисних вимірах показники ефективності інвестицій в ак-
тиви успіху, послідовна політика їх системної і прогресивної га-
рмонізації. Саме тому, в останні десятиріччя до сфери економіч-
них досліджень активно залучаються неекономічні характе-
ристики діяльності підприємств (організаційної культури, твор-
чості, гуманізації економічних процесів, соціального капіталу
тощо) [9].

Цілком справедливими і конструктивними для визначення
продуктивних підходів оцінювання ефективності соціальної від-
повідальності у маркетингу вбачаються висновки, відповідно до
яких, основні методичні варіанти можна розділити на три катего-
рії: традиційні, якісні (їх ще називають евристичними) і імовірні-
сні. Деякі з них, наприклад Economic Value Added (EVA), більше
нагадують будівельні блоки, аніж методики. Автори інших (зок-
рема, Balanced Scorecard) роблять спроби створити розвинені си-
стеми управління ефективністю, що охоплюють практично всі
питання, починаючи з постановки завдань і закінчуючи створен-
ням системи преміальних стимулюючих виплат. Втім, яку б ме-
тодологію не було обрано, кінцева мета оцінки дуже проста —
необхідно встановити прямий зв’язок між інвестиціями у марке-
тинг і результатами роботи компанії [9].

Використання найбільш прогресивних з зазначених вище сис-
тем оцінювання ефективності поточної діяльності і розвитку ма-
ркетингу і підприємств створює передумови для більш точного і
правильного визначення результативності реалізації принципів
соціальної відповідальності в сучасній економіці. На наш погляд,
принциповим є відокремлення двох напрямків у цій роботі.

По-перше, пов’язаних з інноваційним розвитком на різних ча-
сових горизонтах із застосуванням підходів концепції постійного
вдосконалення бізнес-процесів, інструментів комплексу марке-
тингу. Заходи соціально-відповідального маркетингу виконують
роль одного з драйверів загальної синергії ефектів господарю-
вання (рис. 1) [9].
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Привабливість 
для торгових 
посередників 
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інтеграторів 
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для виробників і 
користувачів 

Зменшення 
витрат, ефекти 
масштабу, 

високий рівень 
доданої вартості 

Постійне 
генерування 

захищених ідей, 
фундаментальні 

інновації 

Розробка 
рішень для 
широкого 
діапазону 
сфер  

застосування 

Цикл 
зростання із 
позитивними 
зворотними 
зв’язками 

Глобальні 
тренди, базові 
потреби людства 

 
Прогресивні, 
системні 
рішення 

Індивідуалізація 
пропонувань 

Доступність 
продуктів, 

формування нових 
ринків 

Рис. 1. Ефективний цикл розвитку у машинобудуванні

По-друге, тих, що нейтралізують системні обмеження просто-
го нарощування показників (за незмінного комплексу маркетин-
гу) — інфраструктурні, інтеграції зусиль ринку у формуванні
прогресивних трендів і т.п. Соціальна відповідальність стає запо-
рукою успішної реалізації концепції сталого розвитку. Тут фор-
мування нових стандартів функціонування бізнес-систем створює
передумови отримання стабільно високої доданої вартості під-
приємствами, залучення зовнішнього фінансування на вигідних
умовах, вагомі конкурентні бар’єри. Компанії інвестують у реа-
льні опціони, зберігаючи стратегічну гнучкість при реалізації пе-
вного набору ймовірних і привабливих сценаріїв.

Висновки. Окрім репутаційних ефектів реалізація принципів
соціально-відповідального маркетингу створює передумови для
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підвищення ефономічної результативності через нівелювання си-
стемних обмежень розвитку, запровадження на ринках комплек-
сних інновацій.

В оцінюванні економічної ефективності конкретних проектів
необхідним є використання прогресивних евристичних і ймовір-
нисних методик, передбачених ними показників, що дозволяють
врахувати невизначеність перспектив і мінливість ринків, харак-
терну для сучасних економічних систем нематеріальність елеме-
нтів і синергію.

Глибокої розробки потребують алгоритми моделювання роз-
витку маркетингових систем, орієнтованих на соціальну відпові-
дальність, з відповідним удосконаленням комплексу використо-
вуваних показників оцінювання ефективності, цілісності і
гармонійності передбачених стратегій.
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Вступ. Глобалізація та інноваційний вектор розвитку економіки,
зростання значущості інформаційного ресурсу, загострення конку-
ренції на національних і міжнародному ринку спонукають суб’єктів
господарювання до посилення конкурентоспроможності. Перехід
від економіки індустріального типу до економіки знань супровод-
жується динамічним зростанням значущості людських ресурсів як
стратегічної основи конкурентних переваг. При цьому суттєво
підвищуються вимоги до рівня професійної підготовки працівників.
Головним завданням системи управління професійним розвитком
персоналу підприємств стає формування належної його компетент-
ності, що забезпечує досягнення поставлених цілей.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Узагальнення та аналіз
теоретико-прикладного доробку з питань управління професійним
розвитком працівників підприємств засвідчив, що переважна частина
наукових праць вітчизняних учених-економістів присвячена тра-
диційним підходам, механізмам, формам і технологіям управління
процесами формування компетентності персоналу. Зокрема,
досліджено комплексні питання та систему управління професійним
розвитком персоналу [3; 4; 8; 9; 10], окремі складові та інструменти
управління процесами професійного розвитку  [1; 7; 11], моделі роз-
витку професійного навчання персоналу на виробництві [2; 4].

Постановка завдання. Проблема використання інноваційних
підходів, технологій і форм професійного розвитку працівників
вітчизняних підприємств залишається недостатньо розробленою.
Все це обумовило вибір теми статті, її головну мету, теоретичну і
практичну спрямованість наукових завдань.

Результати. В умовах становлення нової економіки у фокусі
вдосконалення системи професійного розвитку як компоненти
управління працею на підприємстві в рамках ресурсного підходу
(рис. 1) перебуває проблема запровадження інноваційних підходів із
використанням відповідних технологій та організаційних форм.

Головною інноваційною формою організації професійного
розвитку персоналу в умовах сьогодення стає корпоративний
університет як система стратегічних програм з навчання та роз-
витку, яка впливає на стратегію корпорації, тобто створюється на
її основі, сприяє її реалізації та дає поштовх до подальшого роз-
витку, поширює корпоративні цінності та культуру, фокусується
на освітніх потребах компанії. Базовий принцип корпоративного
професійного розвитку — орієнтація на практичний розвиток
персоналу з урахуванням бізнес-потреби.
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Рис. 1. Інноваційні компоненти управління працею на підприємстві

Професійний розвиток персоналу підприємств у рамках кон-
цепції внутрішньокорпоративного навчання здійснюється з дот-
риманням таких закономірностей:

— комплексність і цілісність організаційно-структурного,
нормативно-правового, змістовного, процесуального та методич-
ного компонентів;

— саморегулювання внутрішньокорпоративного навчання з
урахуванням економічної доцільності;

— відкритість, динамічність, готовність внутрішньокорпоратив-
ного навчання до інновацій як передумова його ефективності;

— наявність різноманітних корпоративних програм навчання,
що розробляються згідно зі стратегічними цілями підприємства
та забезпечують високий рівень компетентності персоналу;

— моніторинг професійного розвитку персоналу з метою
діагностики його динаміки та виявлення необхідних ресурсів.
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Особливістю корпоративного університету є націленість на
вирішення в першу чергу корпоративних завдань. По суті, корпо-
ративний університет є спеціалізованим професійним сервісом,
який надає освітні послуги всім структурним підрозділам.

Об’єм і різноплановість навчальних курсів корпоративного
університету, тематична спрямованість, глибина та широта охоп-
лення освітніх програм перш за все залежать від переліку про-
фесій і спеціальностей, специфіки комплексу компетенцій, які
використовуються у сфері основної та неосновної діяльності
підприємства. Зусилля університету можуть бути спрямовані на
підготовку резерву управлінських кадрів різних рівнів, на
підвищення кваліфікації менеджерів, професіоналів і фахівців, на
підготовку та перепідготовку робітничих кадрів.

Окрім того, поширеними функціями корпоративного універ-
ситету є науково-аналітична та консалтингова діяльність. Зокре-
ма, корпоративний університет може спеціалізуватись на розроб-
ленні професійних стандартів, які б забезпечили тісну інтеграцію
між освітою та практичною професійною діяльністю, а також
стандартів професійної корпоративної компетентності.

У найпоширенішому розумінні корпоративний університет
визначається як організаційна ланка підприємства, що забезпечує
цілеспрямованість, сиcтемність, планомірність і безперервність
корпоративного професійного розвитку співробітників. На пере-
важній більшості підприємств корпоративний університет ре-
алізує комплексні освітні програми за модульним принципом.
Кожен модуль включає в себе цикл тренінгів-семінарів, спрямо-
ваних на формування певного комплексу компетенцій.

У межах корпоративного університету може зосереджуватись
частина функцій, що зазвичай покладаються на співробітників HR-
департаменту, зокрема розроблення корпоративних компетенцій
для персоналу різних професійно-кваліфікаційних груп, реалізація
адаптаційних програм, формування корпоративної «бази знань»,
виявлення потреби у корпоративному навчанні шляхом діагностики
компетентності співробітників підприємства, мотивація до корпора-
тивного навчання та оцінювання його ефективності, вибір
зовнішнього провайдера надання послуг щодо професійного роз-
витку в разі набуття компетенцій, технологіями формування яких
співробітники підприємства не володіють.

На відміну від традиційних підрозділів з навчання персоналу,
функціонування яких здійснюється за принципом ситуаційних
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запитів підприємства та спрямоване на формування вузькос-
пеціалізованих компетенцій певної групи працівників, корпора-
тивний університет планує свою діяльність відповідно до корпо-
ративної стратегії загалом і персонал-стратегії зокрема, адап-
туючи програми корпоративного навчання під потреби під-
розділів і використовуючи широкий спектр форм і методів кор-
поративного навчання — навчання на робочому місці, тренінги,
коучинг, менторінг, обмін досвідом, дистанційне навчання тощо.

У рамках корпоративних університетів проводиться як тех-
нічне навчання, що вкрай важливо для високотехнологічних
компаній, зокрема ІТ-сектору, так і нетехнічне навчання.

Особливої значущості набуває система управління талантами
як процесу інтегрування таланту в бізнес з метою зниження рівня
витрат і ризику, вдосконалення якості найму, а також підвищення
рентабельності підприємства. Одним із ключових питань під-
приємств, які запровадили систему управління талантами у прак-
тику, є здатність залучати, мотивувати та утримувати висококом-
петентних співробітників, що формує основу прирощення інте-
лектуального капіталу підприємства [9; 10].

Управління талантами можна визначити як систему процесів і
практичних дій, спрямованих на залучення, управління, розвиток,
мотивування і утримання найважливіших талановитих співробіт-
ників [7].

Концепція управління талантами на підприємстві орієнтована
на вирішення таких завдань:

— прогнозування потреби в талантах;
— пошук рентабельних шляхів виховання талантів на під-

приємстві;
— створення ефективних систем найму й утримання праців-

ників;
— використання належної системи мотивації [9].
Проте, на сьогодні інтереси роботодавців щодо найму та за-

стосування талантів на підприємстві можуть не збігатися з
інтересами самих працівників. Особи, які не знайшли застосу-
вання своїм компетенціям на одному підприємстві, можуть легко
змінити місце роботи. Однак вони втрачають можливість досягти
максимального кар’єрного зростання. Головна проблема полягає
в тому, що лише виконавчі менеджери вирішують, хто і де пра-
цюватиме, не беручи до уваги думку працівників. Попередження
та вирішення подібних конфліктів інтересів здійснюється завдяки
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вдосконаленню внутрішніх комунікацій, зокрема шляхом оформ-
лення внутрішніх інформаційних стендів і формування внутріш-
ньої інформаційної системи, що дозволяє поширювати інфор-
мацію про можливості подальшого службового просування та
підвищення професійних компетенцій всередині підприємства.
Таким чином, кожний працівник має можливість знайти якнайк-
раще застосування своєму таланту і досягти професійного успіху.

Одним з дієвих інструментів управління професійним розвит-
ком є сертифікація персоналу, що передбачає підтвердження від-
повідності працівників вимогам професійних стандартів (кваліфі-
каційних вимог). Найузагальненішим типом є загальнопрофесійна
сертифікація. Досить поширеною та ефективною на сьогодні є
сертифікація ІТ-фахівців, принципи та стандарти якої започатку-
вав вихід західних ІТ-компаній на ринки України. Високому рівню
затребуваності та котуванню фахівців, які мають сертифікати про-
фесіоналів корпорацій Microsoft, Oracle, Cisco, SAP, сприяє бренд
вендора — компанії, що надала сертифікат. Професійна сер-
тифікація стала своєрідною відповіддю на постійні виклики ринку
праці щодо компетентності робочої сили. Сертифікати, не будучи
прив’язаними до певного підприємства чи посади, сприяють під-
вищенню мобільності робочої сили та відіграють роль об’єк-
тивного, засвідченого третьою стороною підтвердження знань та
досвіду кандидата [12]. Суб’єктами сертифікації бухгалтерів за-
звичай є міжнародні асоціації. Зокрема сертифікат CIPA (Сер-
тифікований міжнародний професійний бухгалтер) є підтвер-
дженням кваліфікації за програмою, що розроблена Євразійською
Радою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЕРСБА). Програма
СІРA ґрунтується на міжнародних стандартах фінансової звітності,
розробляється міжнародною асоціацією та слабко піддається дер-
жавному регулюванню та контролю. Серед програм сертифікації
персоналу, які в Україні регламентуються законодавчо, — сер-
тифікація аудиторів, зокрема питання сертифікації аудиторів
банків, екологічних аудиторів [5; 6].  

Корпоративна, або внутрішньофірмова сертифікація розроб-
ляється організаціями для власних потреб з метою забезпечення
та підтвердження компетенцій співробітників.

Висновки. Становлення нової економіки супроводжується
численними викликами у сфері управління працею та регулю-
вання соціально-трудових відносин. Актуальним і неповною
мірою відпрацьованим механізмом залишається управління про-
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фесійним розвитком персоналу в контексті забезпечення конку-
рентних переваг як самого людського ресурсу, так і підприємства
в цілому. Серед інноваційних організаційних форм пріоритет на-
лежить корпоративним університетам, у рамках яких паралельно
з наданням освітніх послуг структурним підрозділам підприє-
мства здійснюється науково-аналітична та консалтингова діяль-
ність. Важливою складовою функціонування корпоративного
університету слід визнати розроблення стандартів професійної
корпоративної компетентності та професійних стандартів як
інтегратора освіти та практичної професійної діяльності.

Перспективними напрямами дальших наукових досліджень
мають стати механізми та інструменти імплементації корпора-
тивних університетів у систему стратегічного управління підпри-
ємством, обґрунтування альтернатив функціонування корпора-
тивного університету як окремої юридичної особи чи групи нав-
чальних закладів, що заснована підприємницькою структурою,
формування передумов для діяльності корпоративного універ-
ситету як самостійного провайдера на галузевих ринках послуг
корпоративного навчання.
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У сучасних умовах господарювання для підприємств надзви-
чайно актуальними стають питання впровадження у свою діяль-
ність не тільки техніко-технічних, але й управлінських інновацій.
Для набуття та підтримки конкурентних переваг усе більш зна-
чущим стає вдосконалення методів, форм і способів управління
підприємством, впровадження нових управлінських технологій.
В умовах інтелектуалізації економіки підприємствам недостатньо
мати тільки технологічні переваги для ведення конкурентної бо-
ротьби. Актуальність питання впровадження інновацій у діяль-
ність сучасних підприємств підтверджується значною кількістю
досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Зокрема,
роботи П. Друкера, М. Хаммера та Дж. Чампі, К. Маркхема,
І. Массакі, В. Гріньова, В. Горника, Д. Кокоріна, Ю. Морозова,
І. Павленко, Л. Федулової присвячені інноваціям.

Але незважаючи на значний інтерес з боку вчених до проблем
інноваційної діяльності підприємств, ряд питань залишається не-
достатньо вивченим, особливо, це стосується управлінських ін-
новацій. Так, методично незабезпеченими на сьогодні залиша-
ються питання впровадження у діяльність підприємств управлін-
ських інновацій, визначення наслідків їх реалізації, оцінки їх
ефективності.

У межах даного дослідження розглянемо особливості реаліза-
ції управлінських інновацій на підприємствах.

Аналіз підходів до визначення управлінських інновацій пока-
зав, що традиційно під управлінськими інноваціями розуміють
результат розробки та впровадження нових принципів, методів і
структур управління, що змінюють внутрішнє середовище під-
приємства відповідно до змін у його зовнішньому середовищі [7].
Виходячи з такого визначення, впровадження управлінських ін-
новацій передбачає ряд змін у діяльності підприємства. Для за-
безпечення ефективності управлінських інновацій необхідно за-
безпечити адекватне управління даними змінами, для чого, перш
за все, слід визначити сфери, в яких вони будуть відбуватися.

Усі підприємства є відкритими соціально-економічними сис-
темами, що характеризуються використанням основних елемен-
тів виробництва, основними функціями управління, здатністю
адаптуватися до змін у середовищі, властивістю змінювати стру-
ктуру та механізм функціонування, здатністю формувати власну
поведінку, спрямованістю на цілевстановлення та цілереалізацію
[8, c. 38].
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Виходячи з даних характеристик і ґрунтуючись на системоут-
ворюючих чинниках підприємства, доцільним є виділення ряду
сфер діяльності, в яких відбуваються зміни, пов’язані із впрова-
дженням управлінських інновацій.

Найпростішу схему компонентів організації, які схильні до
змін, запропоновано Г. Лівіттом. Він виділів їх чотири: цілі, лю-
ди, структура, технологія. При цьому зазначені компоненти
пов’язані між собою у цілому та попарно, тобто зміна в кожному
з них призводить до змін і трьох інших, і всієї організації, до того
ж впливати на кожний компонент можна безпосередньо та опо-
середковано через інші [5].

Незважаючи на те, що інновації знаходяться у протиріччі зі
всім консервативним, спрямованим на збереження існуючого по-
ложення, вони мають на меті покращення техніко-економічної
діяльності організації, забезпечення реалізації стратегії та досяг-
нення стратегічних орієнтирів організації. Отже, першою сферою
(або рівнем) змін, пов’язаних із реалізацією управлінських інно-
вацій доцільно визначити стратегічну (яка відображає зміни у
підсистемі цілей підприємства). У цій сфері необхідно узгоджен-
ня управлінських інновацій, що плануються, із стратегією під-
приємства, перегляд бізнес-цілей підрозділів, оптимізація бізнес-
процесів, спрямованих на досягнення даних цілей, удосконален-
ня методологічної та ІТ-підтримки.

Оскільки рішення про реалізацію управлінських інновацій
приймається на вищих рівнях керівництва підприємством, перед
менеджерами постає проблема узгодження інноваційних рішень
із рішеннями, прийнятими раніше, а також тими, що плануються,
для уникнення опортунізму та протиріч, розробки програми,
спрямованої на досягнення встановлених цілей.

Здійснення таких змін вимагає чіткої артикуляції стратегії
підприємства, формалізації стратегічних цілей та орієнтирів, ро-
зуміння стратегічних завдань на всіх ієрархічних рівнях організації.

За зміною стратегії, встановленням нових бізнес-цілей, змі-
ною бізнес-процесів неодмінно слідують зміни в інших областях
діяльності підприємства, зокрема відбувається перебудова орга-
нізаційної структури, перерозподіл обов’язків і повноважень пер-
соналу, тобто наступною сферою (рівнем) змін на підприємстві є
організаційно-структурна. Традиційно вважається, що саме орга-
нізаційна структура є найінерційнішою підсистемою управління
підприємством. Для впровадження ефективних змін, організацій-
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на структура повинна бути децентралізована, гнучка, з універса-
льними ланками, принцип формування яких базується на вияв-
ленні та розв’язанні проблем [6, c.480]. Зміни на рівні роботи з
персоналом проявляються в новому наборі та звільненні (вивіль-
ненні) персоналу, в появі нових і ліквідації старих підрозділів,
відповідно організаційна структура завдяки своїй гнучкості та
динамічності має дозволяти досягати швидкого стратегічного ре-
агування, оптимізації використання ресурсів і створення органі-
заційних умов для швидшого досягнення мети. Ще наприкінці
60-х років ХХ ст. Уоррен Бенніс запропонував поняття «адаптив-
на організація» для позначення підприємств з таким управлінням,
при якому воно було б в змозі негайно реагувати на зміни у внут-
рішньому та зовнішньому середовищі [5].

При визначенні напрямів організаційно-структурних змін
доцільним є оцінювання тих елементів організаційної структу-
ри, які найбільше сприяють досягненню стратегічних цілей, для
опису існуючих і майбутніх матеріальних, інформаційних, гро-
шових потоків і напрямків зв’язків і характеру управлінських дій.

На сьогоднішній день об’єктивною проблемою вітчизняних
підприємств є невідповідність формальної організаційної струк-
тури реальному розподілу прав і повноважень, тому особливої
уваги потребують питання, пов’язані із визначенням складу но-
вих підрозділів, трудомісткості основних видів робіт і кваліфіка-
ційний склад виконавців, розподіл задач і робіт між конкретними
працівниками, встановлення відповідальності за їх виконання,
розробка порядку взаємодії підрозділів та інші [4].

Найскладнішою і найцікавішою сферою, яка потребує змін
у разі впровадження управлінських інновацій, є створення
умов для позитивного ставлення персоналу до реформ, його
залучення до реалізації інновацій. Ця сфера змін може бути на-
звана психологічною, оскільки пов’язана із внесенням змін у
свідомість персоналу. Досить часто зміни, що ініціюються ке-
рівництвом, викликають свідомий або несвідомий опір праців-
ників, оскільки вони не інформовані так, як керівники, їх цілі,
як правило, відрізняються. Тому важливим є створення умов
для виникнення позитивної реакції підлеглих на повідомлення
про реформи та залучення їх до впровадження інноваційного
варіанту розвитку компанії. Подоланню опору працівників
присвячена значна кількість робіт іноземних і вітчизняних на-
уковців, головною ідею яких є залучення найбільшої кількості
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прихильників. Цікавим у контексті даного питання є напрацю-
вання Міжнародного інституту управління (IMD), який займа-
ється розробкою управлінських технологій впровадження ін-
новацій, в основі якого класифікація працівників відповідно їх
опору змінам.

Класифікацію персоналу для забезпечення потреб реалізації
управлінських інновацій доцільно здійснювати за такими крите-
ріями: відношення працівників до запропонованих ініціатив та їх
сприйняття інноваційного процесу (участь у процесі). Сприйнят-
тя працівниками змін може бути активним або пасивним, а відно-
ситися до змін вони можуть позитивно або негативно. На основі
цих критеріїв серед персоналу організації можна визначити чоти-
ри групи працівників (рис. 1).

Позитивне І — інноватори ІІІ — спостерігачі

Негативне ІІ — антиінноватори IV — консерватори

Активна Пасивна

В
ід
но
ш
ен
ня

до
 ін
но
ва
ці
й

Участь у інноваційному процесі

Рис. 1. Класифікація персоналу підприємства
за відношенням до інновацій та участю в них

До групи І (інноватори) відносяться працівники, які розгляда-
ють інновації як перспективну можливість подальшого розвитку
як особистого, так і організаційного. Внутрішні цінності таких
працівників — найчастіше позитивно налаштованих молодих ак-
тивістів, їх бажання самовдосконалення відповідають інновацій-
ним ідеям.

Групу ІІ (антиінноватори) утворюють працівники, які розгля-
дають зміни негативно, як загрозу своєму комфортному стану і
намагаються зберегти свої посадові та владні повноваження. До-
сить часто це працівники вищого управлінського складу.

До групи спостерігачів (ІІІ) відноситься пасивно налаштована
категорія управлінського персоналу, яка не сприймає інновації,
доки не зрозуміє їх зміст, задачі та не відстежить весь інновацій-
ний процес.
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Група IV (консерватори) характеризується пасивним і негати-
вним відношенням до інновацій через прагнення збереження ста-
тус-кво та відчуття безпеки. Цю групу зазвичай утворюють кері-
вники нижчої управлінської ланки, які працюють відповідно до
своїх посадових інструкцій і почувають себе комфортно в корпо-
ративній системі організації.

Виявлення таких груп персоналу дає можливість керівництву
підприємства, яке ініціює впровадження управлінських іннова-
цій, сформувати необхідні для реалізації змін умови та сконцент-
рувати владу в руках інноваторів, підтримку яких можна викори-
стовувати для залучення спостерігачів і консерваторів до участі в
інноваційному процесі. Керівники, які виступають ініціаторами
реалізації управлінських інновацій на підприємстві, мають ви-
значити спосіб застосування своєї влади відносно «запуску» ін-
новацій: революційний або еволюційний. Революційний припус-
кає різкі зміни та реорганізацію, що означає набуття нових
повноважень, посад, зміну керівництва на всіх рівнях і т.д. Ево-
люційний підхід передбачає відкриту підтримку інновацій та ін-
новаторів, прямі контакти зі споживачами, конкурентами та ін.,
для чого необхідна відповідна інформаційна підтримка, підкріп-
лення системою винагороди та грамотна сегментація.

Підтримка вищого керівництва в компаніях, готових до впро-
вадження інновацій, має критичне значення. Вплив керівництва є
визначальним у разі більшої сили противників інновацій і відпо-
відних змін, а втручання керівництва необхідно для мобілізації
всіх основних ресурсів на заключному етапі протистояння для
залучення всіх інших співробітників.

Отже, для ефективної реалізації управлінських інновацій зна-
чну увагу слід приділити роботі з персоналом, визначенню інно-
ваційно активних груп, залученню працівників до розробки та
впровадження інноваційних ідей.

Ретельна розробка відповідних заходів у кожній із зазначе-
них сфер при реалізації управлінських інновацій у діяльність
підприємства, дозволить керівництву розробити чіткий план
дій щодо впровадження змін та уникнути опору персоналу но-
вовведенням.

Подальшого дослідження потребують питання розробки алго-
ритму впровадження відповідних змін, а також їх фінансового
забезпечення та економічного оцінювання їх ефективності.
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АНОТАЦІЯ. На основі авторського підходу до визначення та типо-
логії інформаційної стратегії підприємства у статті висвітлено не-
обхідні передумови доцільності розробки інформаційної стратегії
та запропоновано перелік проектів для удосконалення інформа-
ційної роботи на прикладі чотирьох українських компаній різних бі-
знес-профілів.
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SUMMARY. On the basis of the author’s approach to the definition
and typology of enterprise information strategy the article lightens the
feasibility of developing an information strategy and proposed list of
projects for the improvement of information work based on the
example of four Ukrainian companies in various business formats.

KEYWORDS: enterprise, strategic management, information strategy,
information product, information environment.

© О. М. Гребешков, 2014



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

62

Актуальність і постановка проблеми. Необхідною умовою
функціонування бізнесу та основою для досягнення підприємст-
вами стійких конкурентних переваг у сучасних умовах господа-
рювання є розробка та впровадження інформаційної стратегії як
такої, що виконує генеруючу, забезпечуючу та збалансовуючу
функції роботи з інформацією на підприємстві за рахунок управ-
ління інформаційними процесами та інформаційною інфраструк-
турою [1–4]. Однак унікальність кожного окремого підприємства
є причиною того, що розробка інформаційної стратегії є компле-
ксним процесом, який потребує аналізу та врахування багатьох
факторів. Перед менеджментом підприємства постають питання
розробки та впровадження такої інформаційної стратегії, яка б
підтримувала та сприяла досягненню стратегічних цілей розвит-
ку, тобто не суперечила визначальним стратегічним настановам
його діяльності та підсилювала б бізнес-стратегію підприємства.

Не дивлячись на те, що в умовах сучасної економіки розробка
інформаційної стратегії є бажаним етапом стратегічного планування
для кожного підприємства, умови вітчизняного бізнесу інколи збі-
гаються таким чином, що не всі вітчизняні підприємства є
об’єктивного готовими до її впровадження. Саме тому існує необ-
хідність у системному підході до ідентифікації і здійснення на біз-
нес- і функціональному рівнях управління підприємствами програ-
ми дій з набуття здібностей до здійснення організаційних змін,
необхідних для досягнення стратегічних цілей розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти
інформаційної стратегії підприємства розкривають у роботах за-
рубіжні та вітчизняні вчені: Р. Галль’єрс [5], Д. Ляйднер [6], Е.
Орна [7], В. Васил’єв і О. Ільїна [8], Т.В. Омельяненко [9] та ін.
Переважно увага дослідників зосереджується на окремих питан-
нях управління інформацією у діяльності підприємств, концепту-
альних засадах теорії інформаційної стратегії підприємства, тео-
ретичних підходах до оцінювання її ефективності. Проте прак-
тичні аспекти впровадження інформаційної стратегії на підпри-
ємстві, зокрема за умов вітчизняного бізнес-середовища, зали-
шаються мало вивченими.

Метою цього дослідження є висвітлення необхідних переду-
мов та узагальнення організаційних заходів із впровадження ін-
формаційної стратегії на українських підприємствах.

Результати. Розробка та впровадження інформаційної страте-
гії підприємства базується на використанні внутрішніх інструме-
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нтів стратегічного менеджменту та зовнішніх інструментів, які
регулюють взаємовідносини підприємства із суб’єктами ринку в
процесі господарської діяльності.

Усі процеси інформаційного забезпечення та обміну в межах під-
приємства можна уявити згрупованими в окрему підсистему, для якої
в загальній системі управління підприємством виділяється власна
підсистема управління — система стратегічного інформаційного
планування. Однак зрозуміло, що інформаційна стратегія не може іс-
нувати сама по собі — у неї є мета, яка полягає у підтримці та забез-
печенні процесу реалізації бізнес-стратегії підприємства (рис. 1). Ма-
ємо зазначити, що у вітчизняній літературі практично відсутні дані
про досвід реалізації інформаційної стратегії як формалізованого
комплексу заходів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей
розвитку підприємств внаслідок свідомої організації роботи з інфор-
мацією. Тому пропонуємо результати нашої апробації розробки ін-
формаційної стратегії на чотирьох вітчизняних підприємствах різних
бізнес-профілів: ПАТ «Фітофарм» (фармацевтика); ПАТ «Інформа-
ційні комп’ютері системи» та ТОВ «Центр технічної підтримки «До-
ктор Веб» (ІТ-технології); ДП «Талан Коммунікейшнс» (консалтинг).
Усі ці компанії відрізняються високим вмістом інформаційної скла-
дової продукції або послуг і високою інформаційною інтенсивністю
бізнес-процесів, що (згідно моделі інтенсивності впливу інформації
М. Портера1) свідчить про високу важливість процесів управління
інформацією для успішного розвитку цих компаній.

За результатами проведеного дослідження рівню визначеності ін-
формаційного середовища компаній вибірки, оцінки активності їх
поведінки в інформаційному середовищі, для кожної компанії запро-
поновано один з чотирьох типів інформаційної стратегії (рис. 2).

У ПАТ «Фітофарм» управління інформацією відбувається на ос-
нові процедурної («історичної») інформації. Результати проведеного
інформаційного аудиту показали, що ПАТ «Фітофарм» отримує кон-
курентну перевагу за рахунок зниження витрат на отримання та ви-
робництво інформації і оптимізації виробничих процесів. Для ПАТ
«Фітофарм» обґрунтовано доцільність упровадження інформаційної
стратегії спостереження. Інформаційне середовище, в якому функці-
                   

1 В межах даної матричної моделі М. Портер пропонує класифікувати галузі еконо-
міки у відповідності до інформаційної інтенсивності ланцюжка створення вартості про-
дуктів та послуг. Згідно даної матриці, чим вищою є інформаційна інтенсивність проце-
сів в окремо взятій галузі, тим більшу важливість для успішної діяльності бізнесу мають
процеси отримання, обробки та управління інформацією.



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

64

онує підприємство, слід вважати визначеним, оскільки не відчуваючи
нестачі інформації щодо стану і динаміки власного бізнес-сере-
довища та своєї конкурентної позиції, ПАТ «Фітофарм» не чинить
активного інформаційного пошуку. ПАТ «Фітофарм» є одними із лі-
дерів фармацевтичної галузі, тому підприємство само певною мірою
створює інформаційне середовище в межах свого ринку та чинить на
зовнішнє інформаційне середовище значний вплив. За таких умов
ПАТ «Фітофарм» доцільно вести інформаційний пошук з викорис-
танням стандартних процедур, що не потребує будь-яких змін в іс-
нуючих бізнес-процесах, а відповідно і будь-яких додаткових витрат.

Рис. 1. Основні процедури розробки та впровадження
інформаційної стратегії підприємства (розроблено автором)



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

65

Для ПАТ «Інформаційні комп’ютері системи» доцільним
виявилось дотримання проактивної інформаційної стратегії.
Інформаційне середовище підприємства є невизначеним, не
дивлячись на те, що цільові ринки, на яких працює підприємс-
тво (комп’ютерне обладнання і консалтинг) не можна віднести
до ринків, на яких доступ до інформації є ускладненим. При
цьому менеджмент підприємства вважає за необхідне свідомо
формувати інформаційний простір на цих ринках, активно
впливаючи на нього. Займаючи лідируючі позиції на вітчизня-
ному ринку консалтингових послуг з інформаційних техноло-
гій, ПАТ «Інформаційні комп’ютері системи» має всі можли-
вості для такого впливу.

Зазначимо, що профіль активності підприємства в інформа-
ційному середовищі виявив високу активність створення внутрі-
шнього та зовнішнього інформаційних продуктів, але пасивність
у процесі інформаційного пошуку. Таку ситуацію можна поясни-
ти специфікою інформаційної роботи ПАТ «Інформаційні ком-
п’ютері системи»: незважаючи на постійні інновації, накопичені
знання фахівців підприємства спонукають до постійного обміну
досвідом, формування баз даних і перетворення цієї інформації у
зовнішні інформаційні продукти.

Для двох підприємств (ДП «Талан Коммунікейшнс» і ТОВ
«Центр технічної підтримки «Доктор Веб») виявилось доцільним
застосування інформаційної стратегії цілеспрямованого пошуку,
яка характеризується підвищеною активністю інформаційної по-
шукової роботи. Оскільки основним завданням консалтингових
компаній є ідентифікація проблем бізнесу і пошук шляхів їхнього
вирішення за умови максимально високої якості рішень і дотри-
мання фінансових і часових обмежень, проактивна поведінка та-
ких компаній в інформаційному просторі є об’єктивно необхід-
ною. Для успішного здійснення проактивної поведінки доцільно
створювати в структурі підприємства спеціальний підрозділ, на
який покладається організація і проведення інформаційної робо-
ти з клієнтами (створення зовнішнього інформаційного продук-
ту) та співробітниками (створення внутрішнього інформаційного
продукту). Слід відзначити, що у ДП «Талан Коммунікейшнс»
подібного підрозділу не існує, а його функції частково викону-
ються всіма працівниками відповідно до сфери їх інформаційних
потреб та інтересів, а також відповідно до участі працівників у
поточних проектах.
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Необхідність упровадження інформаційної стратегії для під-
приємствах вибірки полягає в існуванні інформаційного переван-
таження в системі підприємства, тобто наявності великих обсягів
неконтрольованої управлінської інформації.

Базуючись на результатах виявлення причин впровадження
інформаційної стратегії на підприємствах вибірки, можна ви-
ділити дві їх групи: 1) «оборонні», що спрямовані на дотри-
мання проголошених правил доступу до формалізованої інфо-
рмації, жорсткий контроль якості інформації протягом всього
циклу її створення, затвердження, публікації та архівування;
2) «наступальні», яким притаманні швидкий доступ і поши-
рення інформації «всередині» підприємства, відкритий обмін
інформацією, накопичення знань і спільне створення інформа-
ції. Зазначимо, що до групи «оборонних» за всіма ознаками
відносяться ПАТ «Фітофарм», тоді як ПАТ «Інформаційні
комп’ютерні системи», ДП «Талан Коммунікейшнс» і ТОВ
«Центр технічної підтримки «Доктор Веб» слід віднести до
групи «наступальних» підприємств. Очевидно, що «оборонні»
підприємства спрямовані на вирішення поточних проблем у
сфері управління інформацією і свідчать про наявність про-
блем у внутрішніх процесах забезпечення інформацією, що
саме є характерним для ПАТ «Фітофарм».

Дослідивши рівень розвитку інформаційного менеджменту на
підприємствах вибірки, встановлено що на ДП «Талан Коммуні-
кейшнс» і ПАТ «Інформаційні комп’ютерні системи» велику
роль відіграє якість використовуваної інформації, яка безпосере-
дньо впливає на ефективність діяльності підприємств у цілому.
Для цих підприємств доцільно перейти до управління інформаці-
єю як активом. Це дозволить їм отримувати максимальну кіль-
кість релевантної інформації з існуючих інформаційних джерел
та дасть їм можливість ефективніше використовувати інформа-
цію, що дозволить підвищити лояльність споживачів зазначених
підприємств.

Менеджмент ПАТ «Фітофарм» має уявлення про наявність
дублювання інформаційних потоків і процесів (наприклад, бага-
торазове отримання інформації під споживачів і постачальників).
Більшість інформаційних потоків обробляються децентралізова-
но та без застосування автоматизованих методів. Розподіл необ-
хідно інформації також відбувається вручну. Це призводить до
сприйняття вхідної інформації як «бар’єру», який необхідно по-
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долати. Однак, менеджментом формально визнано важливість
інформації для успішного функціонування підприємства.

Для ТОВ «Центр технічної підтримки «Доктор Веб» першоче-
ргову важливість має якість інформації, яка безпосередньо впли-
ває на ефективність бізнес-процесів. Тому доцільним є призна-
чення відповідальних менеджерів для спостереження за дотри-
манням і підвищенням якості інформації. Крім того, запрова-
дження у практику інформаційної роботи підприємства моделі
метаданих дозволить підвищити ефективність використання ін-
формації для всіх підрозділів підприємства та оптимізувати про-
цеси отримання, зберігання та пошуку інформації.

Для забезпечення реалізації на підприємствах вибірки обраних
інформаційних стратегій, запропоновано реалізувати проекти
розвитку, зазначені в табл. 1.

Таблиця 1
ПРОЕКТИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБРАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИБІРКИ

Підприємство Проекти розвитку

ПАТ «Інформаційні
комп’ютерні системи»

— змінити організаційну структуру підприємства
на «м’яку» матричну;
— трансформувати інформаційну культуру на ку-
льтуру «взаємодії»;
— створити уніфіковану відкриту базу знань;
— модернізувати систему архівації та зберігання
даних

ДП «Талан
Коммунікейшнс»

— змінити організаційну структуру на «жорстку»
матричну, яка потребує впровадження інформацій-
них систем, що дозволить розподілити функціона-
льну інформацію на кожному рівні управління по
проектах, програмах і продуктах і забезпечити точ-
ні і вчасні звіти для менеджерів;
— створити структурно-організаційну одиницю для
пошуку та систематичного аналізу даних щодо мар-
кетингових прогнозів і трендів розвитку ринків;
— запровадити нові види послуг (маркетингові по-
слуги в соціальних мережах, маркетинг мобільного
програмного забезпечення);
— виконати проект модернізації існуючої інфор-
маційної системи з метою спрощення інтеграції ін-
формаційної системи підприємства в інформаційні
системи споживачів
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Закінчення табл. 1
Підприємство Проекти розвитку

ТОВ «Центр тех-
нічної підтримки
«Доктор Веб»

— підвищення кваліфікації персоналу інформаційних
служб з метою стимулювання їх до правильного оформлен-
ня інформації, яка входить до сфер їх відповідальності;
— провести інформаційні акції рекламного характеру;
— розробити нову версію популярного продукту компа-
нії («Антивірус Dr. Web Pro»)

ПАТ «Фіто-
фарм»

— пошук нових видів продукції;
— проведення інформаційних акцій рекламного характеру в
мережі Інтернет і соціальних мережах;
— оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані зі збиранням,
класифікацією і зберіганням інформації в базах даних з
метою забезпечення доступу до цих баз усього зацікав-
леного персоналу;
— розвиток інформаційних і комунікаційних систем під-
приємства з метою підтримки процесів прийняття управ-
лінських рішень

Висновки та перспективи подальших досліджень. Інфор-
маційний пошук вітчизняних підприємств характеризується чіт-
ким усвідомленням надзвичайної комплексності та непередбачу-
ваності зовнішнього інформаційного середовища, проте вітчи-
зняні реалії та практика бізнесу показують, що сучасне зовнішнє
середовище, яке характеризується значним ступенем невизначе-
ності та мінливості не завжди стимулює підприємства інтенсифі-
кувати свій інформаційний пошук. Часто підприємства продов-
жують функціонувати в умовах інформаційної недостатності та
невизначеності («інформаційного голоду»), не змінюючи своєї
поведінки. Виправити цю ситуацію здатні цілеспрямовані заходи
з налагодження на підприємстві ефективної роботи з інформаці-
єю як ресурсом і як продуктом, що укладаються у формат інфор-
маційної стратегії підприємства. З урахуванням специфічних ха-
рактеристик організації та особливостей її бізнес-профілю інфор-
маційна стратегія може набувати різного змісту та форми, що по-
требують подальшого вивчення. Але свідоме управління інфор-
маційною складовою діяльності сучасного підприємства —це
об’єктивна передумова його успішного розвитку в сучасному світі.
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STRATEGIC CONTROL SYSTEM
AT THE ENTERPRISE: PROCESS ASPECT

АНОТАЦІЯ. У статті представлено характеристику стратегічного
контролю як етапу стратегічного процесу на підприємстві, уза-
гальнено рівні збору та реєстрації інформації в системі стратегіч-
ного контролю і запропоновано шляхи вирішення ключових про-
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блем, пов’язаних з інформаційним забезпеченням стратегічного
контролю на вітчизняних підприємствах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: стратегічний контроль, стратегічний процес,
інформаційна база підприємства, етапи стратегічного контролю.

ANNOTATION. The article presents the characteristics of strategic
control as a step strategic process at the enterprise, summarized
levels of collecting and recording information in the system of strategic
control and propose solutions to the key problems associated with
information of strategic control of national enterprises.

KEYWORDS: strategic control, strategic process, enterprise infor-
mation base, the stages of strategic control.

Постановка проблеми. Результативність господарської дія-
льності вітчизняних підприємств, що працюють в умовах високої
асиметричності зовнішнього інформаційного середовища, вели-
кою мірою залежить від швидкості та адекватності реагування на
кон’юнктурні зміни в умовах ведення бізнесу. Тому широкого
поширення набувають дослідження стратегічного планування і
стратегічного контролю у межах забезпечення єдиного стратегіч-
ного процесу на підприємстві з метою підтримання конкурентних
переваг у довгостроковій перспективі. Стратегічний контроль на
разі розглядається як інструмент виявлення нових можливостей
для успішної реалізації стратегії підприємства. Проте, питання
сутності системи стратегічного контролю, її інформаційного на-
повнення та ролі на підприємстві в забезпеченні ефективності
стратегічного процесу й досі залишаються дискусійними і потре-
бують подальшого наукового вирішення, що визначає актуаль-
ність цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, що
останніми роками проводяться у сфері стратегічного контролю,
можна умовно поєднати у такі групи. По-перше, ряд наукових
праць присвячено висвітленню елементів стратегічного контро-
лю у межах вивчення стратегічного рівня системи контроллінгу
на підприємстві, зокрема: А. Дайле [3], Э. Майера і Р. Манна [6],
Д. Хана [11] та інші. Результати аналізу цих досліджень свідчать
про те, що більшість науковців виділяють два рівні контроллінгу:
стратегічний і оперативний, але серед учених немає єдиного ро-
зуміння місця контроллінгу в системі управління підприємством.
По-друге, дослідження з проблематики стратегічного управ-
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ління, в яких система стратегічного контролю узагальнено роз-
глядається як елемент системи стратегічного управління на
підприємстві. Серед вітчизняних науковців цій проблематиці
присвячено дослідження Л.П. Артеменко, Л.Є. Довгань, Ю.В.
Каракай [4], А.П. Наливайка [7], В.В. Пастухової [8], І.В. Смо-
ліна [9] та інших. Необхідність систематизації підходів різних
науковців до визначення сутності стратегічного контролю і
значення системи стратегічного контролю у забезпеченні ефе-
ктивності стратегічного процесу на підприємстві обумовлює
мету дослідження.

Метою цієї наукової роботи є представлення досліджень ав-
торів щодо узагальнення сутності стратегічного контролю, його
етапів, ефективності в межах стратегічного процесу та розробки
рекомендацій з подолання проблем інформаційного забезпечення
системи стратегічного контролю на українських підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Стратегічний контроль — це
напрямок міждисциплінарних досліджень, у якому інтегруються
та розглядаються на якісно новому рівні до цього часу розмежо-
вані питання стратегічного управління, економіки підприємства,
економічного аналізу і контролю.

На сьогоднішній день існують різні визначення поняття «стра-
тегічний контроль», тому у цьому дослідженні визначимо страте-
гічний контроль як управлінську систему на підприємстві, в ме-
жах якої функціонує механізм оцінювання ефективності обраних
стратегій з метою прийняття рішень про доцільність реалізації
поточної стратегії та окреслення нової на наступний часовий го-
ризонт.

Якщо розглядати систему стратегічного контролю у процес-
ному аспекті, вона є одним із етапів стратегічного процесу на
підприємстві. У цьому контексті основним завданням стратегіч-
ного контролю є оцінка ефективності поточної стратегії: чи об-
рана стратегія дійсно призводить до досягнення поставлених до-
вгострокових стратегічних цілей діяльності організації?

Процес контролю здійснюється через систему економічних
показників діяльності організації, які виступають індикаторами
оцінки ефективності стратегії. Система економічних показників
аналізу діяльності організації, система збору і аналізу первин-
них даних управлінського обліку для їх розрахунку і швидкість
доступу до інформації ключових керівників організації характе-
ризують у цілому інформаційне забезпечення системи стратегі-
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чного контролю. Важливо виділити основні властивості та хара-
ктеристики інформаційного забезпечення стратегічного конт-
ролю.

1) об`єктивність — адекватне відображення досягнутих пара-
метрів щодо встановлених поточних і стратегічних цілей діяль-
ності організації;

2) всеохоплюваність — відображення усіх індикаторів, без
винятку, та їх співставлення з визначеними цілями діяльності
підприємства;

3) своєчасність — надання інформації у визначений термін,
коли вона є актуальною;

4) регулярність — систематичне отримання і аналіз даних, що
дає можливість побачити якість реалізації поставлених цілей та
обраної стратегії протягом певного періоду;

5) системність — застосування системного (комплексного)
підходу в стратегічному контролі і орієнтація на розкриття ціліс-
ності інформаційної системи та виявлення всіх типів зв’язків,
зведення їх у єдину систему.

Необхідно також зазначити, що при формуванні системи ін-
формаційного забезпечення стратегічного контролю необхідно
зводити до мінімуму наступні організаційні проблеми її функціо-
нування:

• орієнтація керівників підприємства виключно на контрольо-
вані показники, що спричиняє підміну цілей організації парамет-
рами контролю;

• перевантаження працівників інформацією, що надходить із
системи стратегічного контролю.

• спрямованість і вибірковість стратегічного контролю, що
значно обмежує його вплив на загрози та можливості, що не вхо-
дять до діапазону контролю, тобто відсутня реєстрація слабких
сигналів, нечіткої інформації про зміни критичних параметрів
умов ведення бізнесу [1, c. 27].

Стратегічний контроль передбачає здійснення спостереження
за всіма напрямами операційної діяльності підприємства. Він пе-
редбачає виконання таких 4 етапів [10, c. 102; 2]:

1. Визначення стандартів оцінювання. Цей етап передбачає
вибір складу стандартів і визначення фактично досягнутих зна-
чень. Ці значення обирають відповідно із цілей планування. Цілі
повинні бути обмежені певними часовими рамками, що відпові-
дають періоду розробки плану.



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

76

2. Створення системи вимірювання, що надасть можливість
визначити ступінь досягнення визначених раніше цілей. Пара-
метри, що контролюються, повинні мати кількісний вимір. Ха-
рактеризувати ступінь досягнення поставлених цілей у такому
випадку будуть показники результативності. Ті цілі, які не мо-
жна виміряти кількісно, варто подавати непрямим методом,
через кількісні показники інших параметрів. Проте з цим ме-
тодом варто бути дуже обережним і об’єктивно підбирати не-
прямі показники, які прямо впливають на досліджуваний по-
казник.

3. Порівняння отриманих результатів зі стандартами, які
встановили на першому етапі. На цьому етапі процесу контролю
відбувається зіставлення фактично досягнутих результатів діяль-
ності підприємства в різних сферах із визначеними контрольни-
ми стандартами. При порівнянні результатів необхідно зрозуміти,
наскільки фактично досягнуті результати діяльності підприємст-
ва відповідають запланованим. Крім того, на цій стадії доцільно
також проводити оцінку масштабу відхилення від контрольних
стандартів. Такого роду оцінка може й повинна бути основою для
розробки програми заходів щодо корегування плану розвитку
підприємства. Діяльність, що здійснюється на даній стадії проце-
су контролю, є найважливішою частиною усієї системи контро-
лю. На другому етапі контролю відбувається вимір результатів
діяльності. Зробивши вимір, необхідно відповісти, чи вдалося до-
триматися поставлених стандартів і на скільки. Важливу роль має
поширення інформації серед відповідних працівників, точно і в
доступній формі. Необхідно забезпечити ефективний зв’язок між
тими, хто встановлює контрольні стандарти, і тими, хто повинен
їх виконувати.

4. Оцінювання зазначених результатів діяльності. Заключним
етапом процесу контролю є оцінка інформації про отримані ре-
зультати. У багатьох випадках мірою такої оцінки може служити
масштаб припустимих відхилень, установлений раніше. Разом з
тим в окремих випадках управлінські працівники можуть і пови-
нні давати особисті оцінки та інтерпретувати значимість отрима-
ної інформації. При цьому вони повинні взяти до уваги ризик та
інші фактори, які обумовлюють вибір того або того управлінсь-
кого рішення. Мета цієї оцінки полягає в тому, щоб приймати
рішення — чи необхідні певні дії, і якщо так, то які? Оцінивши
результати, необхідно вибрати певну лінію поведінки управлін-
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ського працівника. Виділено 3 лінії: нічого не вживати, усунути
відхилення чи переглянути контрольні стандарти. У випадку до-
сягнення поставлених цілей управлінський працівник не повинен
нічого вживати. У випадку, коли фактичні результати не співпа-
дають із запланованими, потрібно усунути відхилення. Для цього
варто виявити причини відхилень і домогтися повернення під-
приємства до запланованої стратегії розвитку. Проте деякі відхи-
лення не потрібно усувати, адже вони виникають через нереаль-
ні, неправильно сформовані стандарти.

Стратегічне управління без компоненти стратегічного контро-
лю є неповним і не може функціонувати досить ефективно. По-
стійно діюча система стратегічного контролю забезпечує реаліс-
тичність планових припущень підприємства, сприяє досягненню
цілей обраної стратегії і генерує дані для оцінки успіху підпри-
ємства в стратегічному вимірі.

На жаль, більшість підприємств України відмовляється від
проведення стратегічного контролю, що досить часто зумовлене
нездатністю керівництва правильно організувати процес його
здійснення.

Причини порівняно низького рівня застосування стратегічного
контролю на українських підприємствах є такими.

1. Надмірне фокусування керівників українських компаній на
проблемах переважно тактичного характеру.

2. Порушення принципу системності при впровадженні стра-
тегічного контролю: зараз інструментарій стратегічного управ-
ління використовується фрагментарно, — тому отримання мак-
симального ефекту від запровадження стратегічного контролю на
підприємстві є неможливим [5, c. 58].

3. Низький рівень професійної підготовки певної категорії ві-
тчизняних управлінців. Застарілі погляди на управлінські техно-
логії та недостатня поінформованість управлінців призводять до
небажання застосовувати щось нове або до неякісного застосу-
вання нових інструментів.

4. Обмежені фінансові можливості багатьох підприємств і
слабке фінансування інноваційних управлінських технологій.

5. Основні засади і підходи стратегічного контролю на украї-
нських підприємствах запозичені переважно з розробок зарубіж-
них учених і практики американських, японських і європейських
корпорацій з огляду на те, що досвід України у цій сфері невели-
кий. А методи стратегічного контролю, які використовуються у
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зарубіжній практиці, не адаптовані до вітчизняного ринку, і, як
наслідок, результати їхнього використання виявляються не зав-
жди задовільними.

У сучасних умовах невизначеності та нестабільності стратегі-
чний контроль є вкрай необхідною складовою успішного функці-
онування підприємства. Вирішення проблем, пов’язаних із засто-
суванням стратегічного контролю на українських підприємствах,
можливе при реалізації таких заходів:

1. Адаптація основних інструментів стратегічного контролю
до українських умов ведення бізнесу, найпоширеніших методи-
чних підходів реєстрації інформації в системі обліку організації
і комп’ютерних програмних продуктів, які впроваджені і успіш-
но використовуються на вітчизняних підприємствах, за рахунок
співпраці бізнесу з університетами та консалтинговими компа-
ніями.

2. Отримання необхідних навичок, досвіду, знань за рахунок
співпраці з науковими установами, що займаються дослідженням
впровадження стратегічного контролю на підприємства, та з за-
рубіжними компаніями, які мають великий досвід у даному пи-
танні, а також з українськими підприємствами, які успішно впро-
вадили та використовують стратегічний контроль.

Висновки. Підсумовуючи результати досліджень системи
стратегічного контролю в процесному аспекті, можна зробити
такі висновки. Предметна область стратегічного контролю є од-
нозначно не визначеною, тому вимагає комплексного досліджен-
ня з позиції застосування елементів загальної теорії систем з ме-
тою її ідентифікації.

На рівні підприємства стратегічний контроль можна розгляда-
ти як специфічну соціально-економічну систему у процесному
аспекті, що дозволяє конкретизувати значення цієї системи для
забезпечення ефективності стратегічного процесу на підприємст-
ві через декомпозицію стратегічних цілей організації на систему
індикаторів. Такий підхід дозволяє сформувати дієвий механізм
інформаційного забезпечення стратегічного контролю через сис-
тему економічних показників.

Перспективи подальших досліджень. Подальші досліджен-
ня даної теми повинні бути спрямовані на адаптацію інструмен-
тів стратегічного контролю під українські реалії за рахунок упро-
вадження прикладних досліджень вітчизняних науковців і спів-
праці з консалтинговими організаціями.
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GLOCALIZATION AS A COMPETITIVE STRATEGY
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АНОТАЦІЯ. У статті розкривається суть глокалізації як конкурент-
ної стратегії сучасної компанії, що функціонує на локальних рин-
ках в умовах глобалізації. На прикладі успішних компаній розкри-
вається симбіотична взаємозалежність між процесами глобалі-
зації та локальною специфікою бізнесу. Узагальнено чинники, що
визначають доцільність вибору компанією стратегії глокалізації як
способу конкурентної поведінки.
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ABSTRACT. The article reveals the essence of glocalization as a
competitive strategy of modern companies operating on local markets
in the context of globalization. For example, successful companies
disclosed symbiotic interdependence between globalization and local
specificity business. Overview factors that determine the feasibility of
the selection of glocalization strategies as a means of competitive
behavior.

KEYWORDS: glocalization, strategy, competition, globalization, com-
pany, marketing.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що все більше ком-
паній конкурують в глобальному масштабі, діяльність на локаль-
них ринках продовжує відігравати важливу роль в отримані кон-
курентних переваг. Багато науковців сьогодні вважає, що
людство вступило у нову постглобальну [1] фазу розвитку, для
якої усе більш актуальним стає лозунг — «мислити глобально,
але діяти локально».

В умовах постіндустріальної економіки, її інформаційного
етапу прискорюється процес взаємної адаптації та симетричної
взаємодії глобальних і локальних процесів. Глобалізаційні ефек-
ти все частіше стикаються з локальними факторами, які приму-
шують процес глобалізації видозмінюватися, модифікуватися.
Чим сильніше процес глобалізації, тим більш затребуваною стає
локальна специфіка, яка, впливаючи на процес глобалізації, транс-
формує його, перетворює на складний симбіозний процес глока-
лізації [2].

Посилення конкуренції в умовах глобальних трансформацій
загострює проблеми завоювання й утримання конкурентних пе-
реваг, що прямо залежать від ступеня використання новітніх під-
ходів у сфері стратегічного менеджменту і маркетингу. Коорди-
нація глобальних і локальних конкурентних активностей для
компаній стає особливо важлива ще й тому, що Інтернет в знач-
ній мірі стирає відстані і межі між споживачами, ринками, краї-
нами. Тому керівники підприємств змушені шукати відповідь на
запитання: «В якій точці шкали, обмеженої полюсами «глобалі-
зація» та «локалізація», хоче і може розташуватися фірма?».
Аналіз останніх досліджень і публікацій та невирішені час-

тини загальної проблеми. Глобально-локальна бінарність сучас-
ного світу є предметом спеціальних соціологічних, політичних та
економічних наукових досліджень, зокрема Р. Робертсона, У. Бе-
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ка, Р. Рамфора, Е. Гідденса, М. Кастельса, М. Епштейна, Дж. Ріт-
цера, П.В. Козяйкіна, В. Штепе, А. Чумакова, О.М. Олійника,
І.Й. Гладія, В. Бебика, В. Воронкової, І.Т. Шавкун, О.М. Олій-
ника, М.Б. Гладун, О.Г. Домбровського та інших зарубіжних і ві-
тчизняних авторів. Р. Робертсон [3]  відмічає, що глобальні сили,
які часто асоціюються із прагненням до стандартизації і гомоге-
нізації, стрімко обертаються чимось локальним у будь-якій конк-
ретній області. Замість того, щоб пригнічувати одне одного, гло-
бальне і локальне перемішуються, виробляючи унікальний для
кожного місця результат.

Вплив процесів глокалізації на корпоративний менеджмент
досліджували К. Омае, Р. Кох, Т. Фрідман, Ф. Котлер, Е.Ф. Авдо-
кушин. Зокрема Дж. Ф. Джонс [4] зазначає, що не існує виключ-
но глобальних чи локальних стратегій: глобальним брендам до-
водиться пристосовуватися до локальних особливостей кожної
країн, вдаватися до локалізації як самого продукту, так і всього
комплексу маркетингових комунікацій, тоді як локальним ком-
паніям для виходу за межі своєї країни потрібно пристосовувати-
ся до особливостей глобальних ринків.
Мета дослідження. Процеси глокалізації світової економіки

впливають на зміну стратегій бізнесу як глобальних так і локаль-
них компаній. Тому метою нашого дослідження є визначенні
сутності глокальної конкурентної стратегії та аналіз впливу про-
цесів глокалізації на стратегічний менеджмент та маркетинг ком-
паній.
Результати. Поняття «глокалізація» сьогодні розглядається

як один із важливих соціоекономічних феноменів світової еконо-
міки, який характеризує нерозривність і взаємодоповнення зовні
суперечливих процесів глобалізації і локалізації [5,6]. Вважаєть-
ся, що цей термін краще, ніж глобалізація, відображає сучасні те-
нденції, зокрема — гнучкість мультинаціональних компаній в їх
вмінні використовувати глобальні тенденції на власну користь,
водночас пристосовуючись до локальних умов існування [7].

В широкому сенсі «глокалізація» — це явище світоглядного
рівня. Воно відображає шар світової свідомості, для якого харак-
терно одночасне відстоювання своєї самобутності, локальності та
прагнення до стирання просторових кордонів, до зміцнення зов-
нішніх зв’язків. У найширшому тлумаченні глокалізацією позна-
чаються нові неповторні форми переплетення традицій, культур,
комунікативних практик, що виникають у результаті залучення в
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глобальні потоки та слідування місцевим культурним традиціям,
соціальним засадам.

У вузькому сенсі «глокалізація» — це маркетингова стратегія,
яка передбачає таку зміну продукту, що він може продаватися
глобально, і в той же час задовольняти потреби споживачів на
локальних ринках. Адже на думку більшості маркетологів, ані
повна уніфікація продуктів і послуг, ані повна їх адаптація до
умов локальних ринків сьогодні не важливі, а важлива їх комбі-
нація — гібридна глокальна стратегія на основі ретельної оцінки
факторів конкурентоспроможності.

Глокалізація передбачає наявність паралельних тенденцій до
уніфікації та диференціації в економіці. Уніфікація виникає тоді,
коли представники різних держав, націй чи культур починають
повторювати способи споживання товарів і послуг, а також фор-
мувати однорідний попит на продукцію. Диференціація пов’язана
із відстоюванням культурних особливостей, посиленням націо-
нальних ідентичностей під тиском мультикультурних змін, в на-
слідок чого транснаціональні компанії, щоб задовольняти потре-
би споживачів, повинні у створенні попиту та просуванні товарів
і послуг орієнтуватися не на глобальні схеми споживання, а на
локальні культурні особливості споживачів [7]. Таким чином,
єдиний стандарт є глобальним виміром глокалізації, а особливос-
ті його застосування у кожному окремо взятому регіоні — лока-
льним.

Результатом інтеграції глобальних і локальних процесів в сві-
товій економіці є формування глокальних компаній, ринків та
продуктів (послуг) [8] (рис. 1).

Локальні
продукти

Глобальні
продукти

Сегменти
глобального

ринку

Адаптація
до локаль-
них ринків

Глокальни
й продукт

Глокальний
ринок

Глобальни
й ринок

Локальний
ринок

Рис. 1. Інтеграція глобальних і локальних ринків [9]
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Формування глокальних компаній обумовлено необхідністю
подолання глобалізаційних ефектів, а саме посилення конкурент-
ної боротьби на більшості товарних ринків, обмеження розвитку
міжнародної торгівлі, скорочення транспортних та інформацій-
них витрат, обмеженість певних видів ресурсів тощо [10]. Голо-
вною конкурентною перевагою глокальних компаній, які ще на-
зивають «хамелеонами» [11] стає здатність швидко адаптуватися
до особливостей конкурентного середовища кожного локального
(місцевого) ринку.

Глокальний підхід в бізнесі означає, що глобальні та локальні
ринкові особливості враховуються в рівній мірі і оптимізують
стратегію компанії. Стратегія глокалізації бізнесу — це гібридна
стратегія поєднання глобальної і локальної конкурентної актив-
ності компанії, яка спрямована на те, щоб компанія була здатна
ефективно конкурувати та працювати з клієнтами, в якій би краї-
ні не знаходилися її споживачі (табл.1).

Таблиця 1
ПОРІВНЯННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ, ЛОКАЛЬНОЇ

ТА ГЛОКАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЙ КОНКУРЕНЦІЇ

Характеристики Глобальна стратегія Локальна стратегія Глокальна стратегія

Девіз Думай глобально,
дій глобально

Думай локально,
дій локально

Думай глобально,
дій локально

Ключова кон-
курентна пе-
ревага

Стратегія, яка орі-
єнтується на ефект
масштабу і мінімі-
зацію затрат

Стратегія, яка орі-
єнтується на висо-
ку цінність і якість
продукції

Гібридна страте-
гія, яка передба-
чає поєднання ви-
сокої якості (цін-
ності) та низької
ціни

Ринкове пози-
ціонування

Глобальний
ринок

Локальний
ринок

Спеціалізовані
ніші глобального
ринку

Бренд Глобальний Локальний Глобальний

Продукт Стандартний Унікальний Адаптований

Рекламна
концепція

Глобальна
(стандартна)

Локальна
(унікальна)

Локальна
(адаптована)

Маркетингові
комунікації

Глобальні
(стандартні)

Локальні
(унікальні)

Локальні
(адаптовані)
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Мета глокальної стратегії конкуренції — поєднати конкурент-
ні переваги глобальних мереж і окремих локальних ринків, зба-
лансувати процеси глобалізації і локалізації шляхом створення
системи глокального менеджменту і маркетингу.

Актуальність застосування глокальної стратегії підтверджу-
ється сьогодні такими основними чинниками [11,12]:

— сильна диференціація і насиченість сучасних ринків, відпо-
відно глобальні компанії змушені шукати нові локальні ніші, а
локальні місцеві виробники прагнуть вийти на глобальний ринок;

— наявність глокалізованого попиту, тобто одночасно існує
попит як на масові стандартизовані продукти, так і на продукти,
адаптовані до потреб локальних споживачів;

— тенденція до персоніфікації товарів і послуг для спожива-
чів (якщо трендом попередніх років в маркетингу були сегмента-
ція, таргетування аудиторій, то сьогодні на перше місце став-
ляться індивідуальні переваги і бажання клієнтів);

— динамічність конкурентних переваг, яка змушує як глоба-
льні так і локальні компанії вдаватися до застосування гібридних
стратегій конкуренції;

— стирання географічних меж між локальними ринками, осо-
бливо завдяки Інтернету.

Глокальну стратегію конкуренції компанії використовують у
випадках:

— коли глобальні фірми прагнуть завоювати локальні ринки і
для цього адаптують свої глобальні продукти до місцевих потреб
(така адаптація може відбуватися в двох напрямах: по-перше,
пристосування глобальних брендів до локальних ринків, сма-
ків споживачів і культур; по-друге, локалізації виробництва про-
дуктів);

— коли локальні виробники зі своїм локальним продуктом
хочуть отримати конкурентні переваги в спеціалізованих нішах
глобального ринку.

Локалізація продуктів глобальних компаній передбачає, що
міжнародні компанії стандартизують головні атрибути (влас-
тивості) свого глобального продукту, такі як якість, бренд,
упакування або інші споживчі параметри, а індивідуально ви-
значається цінова політика, рекламні стратегії, маркетингові
комунікації, канали продажів цих продуктів на конкретних ло-
кальних ринках. Локалізація продуктів глобальних компаній
реалізується переважно через стратегію глокального маркетин-
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гу (рис. 2), який покликана гармонізувати бізнес-стратегію
компаній з потребами та побажаннями локальних споживачів і
потенційних конкурентів.

Маркетингові комунікацій

Стандартизовані
комунікації

Локалізовані
комунікації

Глобальний
продукт Глобальна стратегія Глокальна стратегія

Продукт
Локальний
продукт Глокальна стратегія Локальна стратегія

Рис. 2. Матриця вибору глокальної стратегії маркетингу [13]

Локалізація виробництва глобальних компаній передбачає
створення продуктів в результаті взаємодії глобальної фірми як
замовника і локальної фірми як виконавця. Компанії, які сьогодні
володіють глобальними брендами активно використовують між-
народний аутсорсинг і міжнародні альянси з метою підвищення
своєї конкурентоспроможності. Багато великих міжнародних
компаній самостійно не виробляють свою продукцію, а товари,
які просуваються під їх глобальними брендами, фактично розро-
бляються і виробляються місцевими підприємствами. Наприклад,
шведська меблева компанія IKEA, яка володіє понад 150 магази-
нами в усьому світі, і 28 виробничими підприємствами у 8 краї-
нах, сама випускає лише близько 10 % свого асортименту, купу-
ючи все інше у локальних постачальників (місцевих меблевих
фабрик).

На наукоємних ринках глобальні компанії практикують пере-
дачу зарубіжним партнерам не тільки операцій по збиранню про-
дукції, але й по розробці нових товарів. Транснаціональні компа-
нії для оптимізації витрат виробництва і скорочення строків
випуску нової продукції передають в міжнародний аутсорсинг
навіть перспективні дослідження і інноваційні розробки. В ре-
зультаті центри інноваційних розробок і досліджень починають
відриватися від материнських компаній, а їх функції передаються
в ауторсинг, при чому не тільки до країн, що розвиваються, де
складна інженерна праця набагато дешевше, а й до відомих нау-
кових, інженерних шкіл в розвинутих країнах [11].
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Локалізація виробництва глобальних компаній також може
передбачати, що філії або відділення міжнародних компаніями,
використовуючи глобальні напрацювання в бізнесі материнської
компанії, створюють нові глокальні продукти чи послуги, які
спочатку реалізуються на локальних ринках, а потім вже просу-
ваються на глобальний ринок, адаптуючись до нових локальних
умов. При цьому співробітники дочірніх фірм розглядаються не
просто як виконавців, а як люди, які спроможні своїми іннова-
ційними ідеями і творчими можливостями зробити внесок до
конкурентного успіху всієї компанії.

Глобалізація локальних компаній передбачає виведення на
глобальний ринок локальними виробниками успішних місцевих
продуктів, послуг або брендів.  Така стратегія притаманна ком-
панії, які прагнуть вийти за межі свого регіону чи країни, розши-
рити сферу і форми своєї взаємодії з глобальним бізнесом, розро-
бляючи нові продукти або моделі співробітництва з міжнарод-
ними компаніями.

Глобалізація локальних виробників призводить до появи
глокальних продуктів, хоча зазвичай локальність виробництва
цих продуктів приховається, і вони позиціонується на ринку як
глобальні. Успішність стратегії  глокалізації бізнесу залежатиме
від того наскільки унікальним є локальний продукт (послуга),
щоб забезпечити належний рівень диференціації в глобальному
ринку.

Глобалізація локальних компаній також може включати гло-
калізацію технологій та інновацій, тобто інтеграцію нових ефек-
тивних технологій, які були створені на локальному рівні в гло-
бальні ланцюги створення вартості транснаціональних компаній
(міжнародні компанії, які активно займаються розробкою нових
технологій сьогодні відкриті різним формам інновацій, тому од-
ночасно з власними дослідженнями шукають нові технології і на
інших локальних рівнях). Глокалізація технологій, особливо по-
ширення набуває в сфері інноваційного бізнесу, оскільки приско-
рює розробку і вихід нових продуктів на ринок, знижує ризики
для інвестора, розширює доступ до фінансування, дозволяє ма-
лому і середньому бізнесу інтегруватися в глобальні корпоратив-
ні ділові системи.

Глокалізація як нова конкурентна стратегія знайшла своє ві-
дображення у маркетингових концепціях більшості транснаціо-
нальних компаній, які виробляють глобальну продукцію, присто-
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совуючись під смаки і погляди конкретного ринку.  Компанія
McDonald’s за останні роки змінила свою стратегію і локалізува-
ла свої продуктові пропозиції в різних країнах світу, а у Франції
її символом взагалі став улюблений французький персонаж «Ас-
терікс». В рамках стратегії глокалізації McDonald’s підкреслює
свою співпрацю з місцевими виробниками і постачальниками
для своїх ресторанів.

Але вибравши стратегію глокалізації, компанії можуть зіткну-
тися з деякими труднощами балансування глобального і локаль-
ного рівня. Якщо робити акцент на глобальний розвиток і уніфі-
кацію, тоді можна відсікти значну частину споживачів, які хочуть
купувати місцеві товари. Якщо ж створювати локальні продукти,
то будуть втрачені такі конкурентні переваги як глобальна тех-
нологія і впізнаваний бренд.
Висновки. Сильна диференціація сучасних ринків, динаміч-

ність конкурентних переваг змушує як глобальні так і локальні
підприємства вдаватися до застосування так званих гібридних
стратегій бізнесу, і зокрема стратегії глокалізації, яка спрямо-
вана на те, щоб компанія була здатна ефективно конкурувати
та працювати з клієнтами, в якій би країні не знаходилися її
споживачі.

Стратегія глокалізації передбачає, з одного боку, відкритість
міжнародних компаній місцевим, національним техніко-техно-
логічним новаціям, з іншого боку — цей процес дозволяє націо-
нальному малому і середньому бізнесу вчитися у міжнародних
компаній, прискорює передачу знань і навичок, надаючи можли-
вість локальним гравцям вийти на глобальний рівень.

Глокалізація бізнесу для міжнародних компаній — це не прос-
то реалізація принципів глобального маркетингу, націленого на
адаптацію свого продукту до різних зарубіжних ринків, а форму-
вання такої стратегії, коли компанія будує свою політику у від-
ношенні до власних зарубіжних філіалів таким чином, щоб ці фі-
ліали глибоко інтегрувалися в місцеву економіку та локальні
ринки.

Синергійний ефект глокальної стратегії конкуренції, який
виникає в результаті синтезу глобальних і локальних процесів,
призводить до появи інноваційних технологій, виникнення но-
вих ринкових сегментів, прискореного виходу продуктів на
ринок. Компанії, що використовуватимуть переваги глокаліза-
ції, тобто вміння працювати через кордони, знаходити точки
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дотику з різними бізнес-культурами обов’язково, за інших рів-
них умов, доб’ються високої міжнародної конкурентоспромо-
жності.
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АНОТАЦІЯ. Автором розглянуто питання маркетингового управ-
ління продажами у діяльності сучасних торговельно-посередни-
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trade; trade facilitation company; marketing management; merchan-
dising; wholesaleand retailtrade; systemsales, marketing channel
members; commercial activities; sales management; Commercial
mediation; sales strategy; plansales.

Постановка проблеми зумовлена динамікою ринкових пере-
творень, підвищенням рівня конкуренції та зростаючими вимо-
гами до забезпечення дієвості бізнесу у мінливому зовнішньому
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середовищі. Загострення конкуренції на вітчизняному товарному
ринкуі особливо на його найприбутковіших сегментах спонукає
до розширення застосування маркетингу підприємствами, які
прагнучи до збільшення своєї частки ринку і рівня підвищення
конкурентоспроможності вдаються до пошуку інноваційних мар-
кетинговий рішень, що в свою чергу веде до зміни структури ма-
ркетингу торговельно-посередницьких підприємств і вимагає від-
повідальнішого та гнучкішого підходу до управління продажем.

За таких умов посилюється необхідність розробки методичних і
прикладних підходів до пошуку механізмів і засобів удосконалення
процесу управління продажем у діяльності підприємств, спрямова-
них на підвищення ефективності збутової діяльності при повному за-
доволенні потреб споживачів. Актуальність вирішення вказаних пи-
тань, необхідність подальшої розробки маркетингової теорії та
інструментарію у діяльності вітчизняних торговельно-посередниць-
ких підприємств визначили вибір теми, мети та завдань дослідження.

Узагальнення останніх науково-прикладних розробок що-
до організації та здійснення процесу управління продажем у дія-
льності торговельно-посередницьких підприємств засвідчує, що
багато існуючих теоретичних і практичних підходів недосконалі
та неоднозначні в трактуванні, що викликають дискусії науковців
та експертів у цій галузі [1, 6—9, 11].

Питання організації збутової діяльності розглядалися в робо-
тах видатних зарубіжних і вітчизняних маркетологів та економіс-
тів: Аллена П., Болта Г. Дж., Бурцева В.В., Войчака А.В., Гера-
симчука В.Г., Джонстона М., Кальченко А.Г., Котлера Ф., Ку-
денко Н.В., Маршалла Г., Павленко А.Ф., Пилипчука В.П., Рома-
ненко Л.Ф., Решетнікової І.Л., Руделіуса В., Савощенко А.С.,
Еванса Дж., Хартлі С., Хершгена Х., Штерна Л. В. та ін. Разом з
тим, аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері маркетингу
та збуту дозволив зробити висновок про неоднозначність підхо-
дів щодо формування маркетингових стратегічних рішень у сфері
продажу, зокрема, алгоритму розробки і практичної реалізації
маркетингової стратегії розвитку торговельно-посередницького
підприємства, розуміння складових маркетингової стратегії про-
дажу тощо[2—4, 11].

Метою дослідження є: розробка науково-обґрунтованих ме-
тодичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення про-
цесу управління продажем з позицій маркетингового стратегіч-
ного планування.
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Предметом дослідження є діяльність суб’єктів ринку з орга-
нізації, планування, мотивації, контролю та ефективності задово-
лення споживчого попиту шляхом товарно-грошового обміну.

Об’єктом дослідження є процес становлення і розвитку мар-
кетингової діяльності та суб’єктів господарювання.

Результати дослідження. Дуже важливо визнати той факт,
що ефективність діяльності торговельно-посередницького під-
приємства на ринку безпосередньо пов’язана з процесом управ-
ління продажем, який необхідно здійснюватися в контексті зага-
льного стратегічного маркетингового плану. Тільки в цьому
випадку можна гарантувати, що зусилля з продажу будуть відпо-
відати, а не суперечити іншим маркетинговим діям. У зв’язку з
цим стратегії і тактики продажів можуть бути обрані, реалізовані
й оцінені тільки в рамках загальних завдань компанії і процесів її
стратегічного планування.

Маркетингове стратегічне управління як управління знаннями
та організаційними змінами інтенсивно розвивається. Сучасне
підприємницьке мислення виходить з того, що ринок збуту є ви-
хідним пунктом усієї ділової активності підприємства. Кожне
підприємство, фірма чи організація живуть завдяки ринку і задля
ринку. У зв’язку з цим маркетинг інтегрує і координує всі управ-
лінські функції на підприємстві та націлює їх на об’єкт маркетин-
гу — ринок збуту. Тому, не можна не погодитись з С. Хартлі,
Р. Керін і В. Руделіусом, які вважають, що підставою результати-
вного маркетингу є доставка споживачам єдиної, унікальної вар-
тості, через що фірма отримує прихильних клієнтів. На думку
цих авторів, споживча вартість — це така комбінація користей,
отримуваних цільовими клієнтами, яка вбачає якість, ціну, зруч-
ність, пунктуальну поставку, а також необхідні послуги впро-
довж перед- і післяпродажних періодів [9, с. 31].

Вважаємо, що необхідним є впровадження низки заходів
щодо гармонізації відносин усіх учасників процесу взаємодії
суб’єктів господарювання у сфері товарно-грошового обміну,
які реалізовують свої комерційні інтереси для найефективні-
шого задоволення запитів споживачів і створення значущих
для них цінностей при врахуванні вимог ринку. Перед фахів-
цями, які займа-ються стратегічним плануванням, завжди сто-
їть завдання вибору типу стратегії відповідно до класифікації,
запропонованої різними вченими. Наприклад, з огляду на спе-
цифіку підприємств торгівлі, А. А. Мазараки, Л. О. Лигоненко,
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Н. М. Ушакова визначили стратегію як «узагальнюючу модель
дій, які необхідні для досягнення визначених цілей шляхом
координації і розподілу ресурсів підприємства; набір правил,
необхідних для прийняття рішень, які підприємство викорис-
товує у своїй діяльності; формування системи довгострокових
цілей діяльності торговельного підприємства та вибір найефе-
ктивніших шляхів їх досягнення; цілісну систему взаємо-
пов’язаних рішень, які спрямовані на розвиток процесів взає-
модії внутрішнього та зовнішнього середовища, і визначення
на цій основі якісно нових цілей» [4, с. 50–51].

Стверджуючи, що в основі формування стратегії полягають
напрямки розвитку підприємства, автори виділяють такі класифі-
каційні ознаки угрупування стратегій для підприємств торгівлі,
як масштаб діяльності, строки реалізації, вид ресурсів тощо [4,
с. 52] (рис. 1). При цьому кожна із зазначених ознак пов’язана з
метою або комплексом цілей підприємства торгівлі.

Фінансова
стратегія

Інноваційна
стратегія

Маркетингова
стратегія

Операційна
стратегія

Функціональний
потенціал

Ресурсний
потенціал

Терміни
реалізацій

Масштаб

Стадійність

Способи
забезпечення

Темпи
розвитку

Стратегія
підприємств

Напрямок

Рис. 1. Ознаки класифікації стратегій
підприємств торгівлі [4, с. 60]

Так, залежно від масштабу діяльності виділяють загальну
стратегію, що являє собою процес розробки найузагальнені-
ших концептуальних основ подальшого розвитку підприємст-
ва, і допоміжні стратегії, у ході яких визначаються заходи й
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програми, які необхідні для досягнення поставленої цілі або
комплексу цілей.

Вважаємо, що при виборі стратегічного напрямку розвитку то-
рговельно-посередницького підприємства необхідно виходити з
оцінки потенційних можливостей фірми та забезпеченості її відпо-
відними ресурсами (SWOT-аналіз). Адже оптимальна стратегія
посередницького підприємства має: забезпечувати фірмі стійку
конкурентну перевагу; забезпечувати досягнення маркетингових і
загально-фірмових цілей; ґрунтуватися на використанні ринкових
можливостей і знешкодженні ринкових загроз; бути гнучкою до
ринкових змін; характеризуватися невисоким ризиком; відповіда-
ти можливостям фірми; бути сумісною з іншими стратегіями фір-
ми; бути сумісною з організаційною структурою фірми; забезпе-
чувати синергізм стратегічної діяльності фірми; бути сумісною з
стратегіями партнерів по каналу розподілу; орієнтуватися на ри-
нок; відображати передовий інноваційний досвід тощо.

На основі вибраного стратегічного напрямку розвитку діяль-
ності торговельно-посередницького підприємства, розробляються
стратегічні альтернативи. При виборі підприємством стратегіч-
ного напрямку зростання, як правило, звертаються до тра-
диційних його різновидів: інтенсивний розвиток, інтегрований
розвиток і диверсифікація.

На нашу думку, при виборі конкретної стратегії інтенсивного
зростання слід керуватися рівнем комерційного ризику, який ви-
никає при реалізації стратегії, та обсягом необхідних інвестицій.
Матриця І. Ансоффа «Зміна географічного вектору зростання» —
це тривимірна матриця, яка має три виміри — ринок, товар, тех-
нології і вказує на множинність комбінацій і напрямів зміни
стратегічного портфелю (рис. 2). Крайніми з можливих варіантів
є: продовжувати обслуговувати традиційні потреби на тому ж
географічному ринку із застосуванням традиційної технології
(заштрихована частина кубу, позначена А) чи зробити різкий пе-
рехід на нову позицію по всім вимірам [7, с. 86].

Не можна залишити поза увагою узагальнюючий підхід до
класифікації стратегій в маркетинговій діяльності підприємства
проф. Н.В. Куденко, яка запропонувала оновлений варіант кла-
сифікації Ж. Ж. Ламбена, доповнюючи його розділ «Інтегратив-
ний ріст» вертикальною інтеграцією, а «Стратегії диверсифіка-
ції» — конгломеративною стратегією (табл. 1).
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А
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Рис. 2. Матриця І. Ансоффа
«Зміна географічного вектору зростання» [7, с. 89]

Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ РОСТУ [7, с. 96]

Основні стратегічні напрями росту Різновиди основної стратегії

1. Інтенсивний
(органічний ріст)

Глибоке проникнення на ринок
Розвиток товару
Розвиток ринку

2. Інтегративний ріст
Пряма інтеграція
Зворотна інтеграція
Вертикальна інтеграція
Горизонтальна інтеграція

3. Диверсифікація
Концентрична (вертикальна) диверсифікація
Конгломеративна диверсифікація
Горизонтальна диверсифікація

Тому, на нашу думку, інтегроване зростання торговельно-
посередницьких підприємств передбачає розширення обсягів збу-
ту, збільшення прибутку та/або ринкової частки, внаслідок його
об’єднання з постачальниками або конкурентами. Залежно від
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того, з ким об’єднується посередницьке підприємство, пропонує-
мо виділити такі види стратегій інтегрованого зростання (рис. 3):

• пряма вертикальна інтеграція передбачає об’єднання зусиль
посередницького підприємства із замовником (роздрібним торго-
вельним підприємством) або підсилення над ним контролю;

• зворотна вертикальна інтеграція передбачає підсилення кон-
тролю над постачальником (виробником або оптовим посередни-
ком) або його поглинання;

• горизонтальна інтеграція можлива коли посередницьке під-
приємство прагне до розширення масштабів своєї діяльності за
рахунок об’єднання його зусиль з основними конкурентами.

постачальник
замовник

Інтегративний ріст

пряма
вертикальна
інтеграція

зворотна
вертикальна
інтеграція

горизонтальна інтеграція

замовник
постачальник

посередницьке підприємство (А)

посередницьке підприємство (В)

виробник  + оптове
підприємство +

+ роздрібне підприємство

Передумови формування стратегії
каналу розподілу

Повна вертикальна
інтеграція

Рис. 3. Види маркетингової стратегії інтеграції
торговельно-посередницьких підприємств [11, с. 318]

Як видно з рис. 3, одночасне використання стратегій прямої вер-
тикальної інтеграції та зворотної вертикальної інтеграції утворює
цілковиту вертикальну інтеграцію. Така інтеграція передбачає кон-
троль підприємства над усіма ланками інтеграційного ланцюга.

Використання підприємством стратегій вертикальної інтегра-
ції створює, на наш погляд, передумови для формування стратегії
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маркетингового каналу — єдина стратегія, яка враховує інтереси
та можливості всіх учасників інтеграції. Отже, ми дійшли висно-
вку, що в роботі торговельно-посередницьких підприємств важ-
ливою умовою успішного розвитку є забезпечення зв’язку між
стратегією підприємства та стратегією каналу розподілу.

М. Портер розглядає вертикальну інтеграцію як «комбінацію
чітко окреслених у технологічному відношенні виробництва,
розподілу, збуту та/або інших економічних процесів у межах дія-
льності однієї фірми» [11, с. 316]. При цьому він підкреслює, що
недостатньо вирішити проблему «виробляти чи купувати», оскі-
льки потрібно ще враховувати широкі стратегічні проблеми інте-
грації в зіставленні з ринковими угодами, а також певні адмініст-
ративні проблеми управління вертикально інтегрованою оди-
ницею, які можуть мати вплив на успіх інтегрованого підприємства.

Вертикальну інтеграцію слід використовувати в тому випадку,
якщо: товар знаходиться на початковій стадії свого життєвого
циклу; покупці вимагають високого рівня обслуговування; товар
тісно пов’язаний з основною діяльністю компанії.

В основі багатьох міркувань щодо «жорсткої» вертикальної інте-
грації знаходиться концепція «аналізу трансакційних витрат»
(TransactionCostAnalysis— «ТСА»), розроблена економістом Оліве-
ром Е. Уїльямсоном (Oliver E. Williamson). Ця теорія застосовується
в тих випадках, якщо витрати, пов’язані з укладанням угоди «на ри-
нку» (тобто з придбанням послуг аутсайдерів, або субпідрядників,
або незалежних організацій і агентств) виявляються дуже високими
в порівнянні з витратами на здійснення цих операцій власними си-
лами, з використанням «жорсткої» вертикальної інтеграції. Компа-
нії, прагнучі до максимізації прибутку, залишать за собою тільки ті
функції, самостійне виконання яких обходиться дешевше, ніж при-
дбання подібних послуг на ринку [11, с. 319].

Відповідно до концепції «ТСА», здійснення операційної дія-
льності «на ринку» слід розглядати як оптимальну модель пове-
дінки для фірми. Проте, до встановлення взаємовідносин між бі-
знес-партнерами трансакційні витрати, пов’язані зі здійсненням
операцій «на ринку», стають дуже високими в тому випадку, як-
що виявляється дуже складним знайти відповідних партнерів та
інформацію про можливості тих, кого вдалося знайти; скласти
проект угоди, яка охоплює всі непередбачені обставини, що мо-
жуть виникнути при взаємодії; провести переговори і визначити
справедливі умови і зобов’язання; передбачити в угоді необхід-
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ний захист основних інтересів фірми. Після встановлення взає-
мовідносин трансакційні витрати також зростатимуть у тому ви-
падку, якщо виявляється, що дуже складно реалізувати угоду і
організувати контроль за її виконання; корегувати умови угоди;
підтримувати й забезпечувати взаємодію між партнерами в кана-
лі; забезпечувати постійну ефективність співпраці.

Розробляючи стратегію, менеджмент організації повинен від-
повісти на ще одне важливе питання: як досягти поставлених ці-
лей, враховуючи позицію ін перспективи підприємства. Це — по-
перше: сплановані, цілеспрямовані дії по досягненню мети, раці-
онально використовуючи наявні ресурси, а по-друге: — адекват-
на реакція на непередбачувані зміни кон’юнктури ринку та загос-
трення конкуренції (висока адаптивність).

Посилення уваги до розробки стратегії продажу підприємства,
яка стала важливою конкурентною перевагою, також пов’язано з
безперервністю процесу узгодження та корегування стратегічної
мети, яка втілюється у планах продажу та фактичною реалізацією
товарів і послуг на ринку збуту (рис. 4).

Аналіз
маркетингового

середовища компанії

Реалізація
маркетингової стратегії
та корегування цілей

Розробка плану
продажу

Розробка стратегії
продажу

Аналіз системи продажу
для прийняття управлін-

ських рішень

Рис. 4. Безперервність процесу узгодження стратегії
продажу підприємства (авторська розробка)

При формуванні маркетингових стратегічних рішень, необ-
хідно врахувати такі умови, як: на якій стадії життєвого циклу
перебуває галузь; структуру галузі; сутність і потужність п’яти
конкурентних сил (постачальники найважливіших ресурсів, по-
купці, конкуренція між продавцями всередині галузі, товари-
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субститути, потенційні продавці даного товару), масштаби діяль-
ності конкурентів. Перш за все, виявляються конкурентні перева-
ги фірми. Для оцінки можливостей успішного виходу компанії на
ринок зіставляються дані аналізу зовнішнього та внутрішнього
середовища і на їх основі проводиться порівняння характеристик
даної фірми з характеристиками конкурентів, а також з очікуван-
нями споживачів і партнерів. Фірма визначає сильні та слабкі
сторони, що допомагає їй виділити ті напрямки, в яких вона змо-
же досягти успіху. Порівняння потенційно успішних напрямків і
важливих для успіху факторів дає фірмі уявлення про власні кон-
курентні переваги та робить можливим розробку стратегій.

Управління продажем є системою відносин у сфері товарно-
грошового обміну між економічно і юридично вільними суб’єк-
тами ринку збуту, які реалізують свої комерційні потреби / інте-
реси, шляхом найефективнішого задоволення платоспроможного
попиту та врахування вимог ринку, тобто реальної ринкової си-
туації але досить часто визначена стратегічно ціль не повністю
відповідає фактичному продажу. Тому необхідне її уточнення та
відповідне корегування (рис. 5).

Особливу увагу при розробці програми та плану продажу не-
обхідно звернути на можливі відповідні дії конкурентів, урахо-
вуючи рівень їх практичного досвіду та знань, а також позиції з
точки зору фінансової стабільності в умовах існуючої ринкової
ситуації. Якщо постачальник/виробник не подбає про залучення
до просування своєї продукції проміжних покупців — оптових і
роздрібних посередників, та про стимулювання інтересу до това-
рів і послуг з боку кінцевих споживачів, навіть значні рекламні
бюджети можна вважати неефективними. Як спонукати торгове-
льного посередника долучитись до ефективного просування своєї
продукції по ланках товаророзподільчої мережі до кінцевого
споживача — завдання, яке компанії вирішують за допомогою
інструментарію торгового маркетингу. У розробці системи про-
дажу найбільш успішних підприємств значна роль відводиться
соціальним процесам (поведінковий підхід), тобто канали збуту
розглядаються не тільки як економічні, але і як соціальні систе-
ми. Тому, приступаючи до розробки стратегії продажу необхідно
з’ясувати задачі відділу збуту в рамках загальної концепції мар-
кетингу підприємства та пов’язати її з програмою по стимулю-
ванню збуту, зрозуміти роль яку відіграє торговельний персонал
у процесі продажу.
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Практична реалізація програми продажу

Управління продажем в системі маркетингу

Рис. 5. Дії менеджменту щодо досягнення стратегічних цілей
у процесі управління продажем підприємства (авторська розробка)

Висновки. В основі управління бізнесом полягає розробка
стратегії, її адаптація до специфіки підприємства, впливу навко-
лишнього середовища та подальша реалізація. Процес формуван-
ня стратегії має ряд загальних характеристик. Сформульована
стратегія повинна бути використана для розробки стратегічних
проектів методом пошуку. Роль стратегії у пошуку полягає у то-
му, щоб, по-перше, допомогти зосередити увагу на певних ділян-
ках діяльності і можливостях фірми; по-друге, відкинути решту
всіх можливостей як несумісні із стратегією. У ході формулю-
вання стратегії досить важко передбачати всі можливості, які
відкриваються при складанні проекту конкретних заходів. Тому
доводиться користуватися узагальненою, неповною і неточною
інформацією щодо альтернатив розвитку підприємства. Як тіль-
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ки в процесі пошуку відкриваються конкретні альтернативи, з’яв-
ляється і точніша інформація. Проте, вона може поставити під
сумнів обґрунтованість первинного стратегічного вибору. Тому ус-
пішне використання стратегії неможливе без зворотного зв’язку.

Розробка стратегії маркетингу та продажу відбувається в рамках
еволюції організації через усвідомлення та закріплення елементів
«де ми є та куди ж ми йдемо». На практиці цей процес часто співпа-
дає з (або спричинюється) бажанням власників і топ-менеджерів бі-
знесу підвищити безпеку свого бізнесу через введення єдиних «пра-
вил гри» — актуальними стають питання щодо формалізації бізнес-
процесів, процедур, порядку розробки рішень тощо. Це саме стосу-
ється і стратегій, які могли б гарантувати подальший успіх і зрос-
тання бізнесу. Як правило, результатом розробки стратегії мають
бути чітко сформульовані положення про цільові сегменти, уніка-
льну пропозицію цінності, цілі бізнесу, конкурентні стратегії, стра-
тегії росту, елементи маркетинг-мікс, цілі з продажу тощо.
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АНОТАЦІЯ. У статті представлено результати авторського підходу
до моделювання тенденцій інноваційної діяльності фармацевтич-
них підприємств у глобальному економічному середовищі. Дослі-
дження спрямовані на виявлення залежності між ринковими та
маркетинговими показниками діяльності фармацевтичних компа-
ній. Запропонована концепція маркетингового забезпечення інно-
ваційної діяльності фармацевтичних підприємств на засадах про-
гнозування споживчих, ресурсних, часових та інформаційних
параметрів, входження до цілісних глобальних бізнес-моделей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інноваційний процес, маркетингове забезпе-
чення, об’єднання підприємств, інновація

SUMMARY: The study presents author’s approach for the process-
modeling of innovation of Ukrainian pharmaceutical companies in the
global context. The research is devoted to estimate a relationship
between innovations and market indicators of pharmaceutical
companies. The paper is presented a concept of marketing support for
improving innovation in pharmaceutical companies. The key of this
concept is an efficiency evaluation of integrating different companies
into one economic system based on the consumers, resources,
information and other expenses’ estimation.

KEY WORDS: innovation, innovation activity, marketing support,
corporate integration, pharmaceutical enterprises

Постановка проблеми. Більшість секторів національної еко-
номіки надзвичайно гостро відчули вплив макроекономічної не-
стабільності, а багато з українських підприємств опинилися на
межі ліквідації. Особливої руйнації завдали кризові процеси у
секторах наукомісткої продукції та робіт. Саме у таких галузях,
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як аерокосмічна промисловість, інформаційні системи та техно-
логії, складне машинобудування та інші, інвестиційні ресурси
розподілялися між окремими учасниками інноваційних мереж.
Багато капіталу інноваційно-орієнтованих підприємств інвесто-
вано у довгострокові дослідницькі проекти, які не тільки не во-
лодіють запасом фінансової міцності, але й мають і без того
підвищений рівень ризику.

Проблематику розробки прикладних інноваційних стратегій та
їх об’єднань вивчалася і продовжується вивчатися на базі досвіду
керівників найбільших компаній. У власних дослідженнях нами
було поєднано такі емпіричні публікації з науковими фундамен-
тальними працями відомих вчених [1-10]. Для даної роботи
найбільше значення мають роботи наступних науковців: Друкер
П., Делл М., Дерлоу Д., Карлоф Б., Седерберг С., Кемпбелл Э.,
Саммерс Лачс К., Коллинз Дж., Кристенсен Клейтон М., Крокетт
Р., Элстром П., Ламберт Т., Макмиллан Ч., Мерсер Д., Мерриден
Т., Паккард Х. та інші

Дослідження автора здійснюються відповідно до напрямків
наукової роботи кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Постановка цілі. Статтю присвячено опрацюванню сучасних
можливостей побудови ефективних інноваційно-орієнтованих
маркетингових систем об’єднань підприємств.

Результати дослідження. Вирішення завдань маркетингової
підтримки інноваційних процесів можливе лише на основі
співпраці й інтеграції з кінцевим споживачем всіх учасників
суміжних ринків: постачальників медичних послуг, фінансових і
страхових компаній, фармацевтичними корпораціями, некомер-
ційними організаціями. Відстоюючи позицію щодо необхідності
залучення споживача до маркетингових та інноваційних процесів
фармацевтичних компаній показано зв’язки між трансакційними
витратами виробників і споживачів медичних препаратів. На цій
основі організація маркетингових процесів і їх поєднання з
інноваційними у фармацевтичних об’єднаннях має вирішувати
наступні завдання: 1) активна ідентифікація потреби кінцевого
споживача, а також її адаптація до можливостей та вимог медич-
них організацій, фінансових установ, неприбуткових організацій і
власних потреб фармацевтичної компанії; 2) системна оцінка
комплексних, складних технологічних, соціальних, екологічних
та економічних зв’язків, які формують попит на медичні препа-
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рати та послуги забезпечення здоров’я; 3) інтеграція цілей
управління інноваційними процесами з позицій соціальної зна-
чимості, пріоритетності для споживача, тобто цілей різного
рівня: соціального, корпоративного й індивідуального; 4) струк-
туризація та аналітичне обґрунтування внутрішніх зв’язків між
учасниками інноваційного об’єднання підприємств, їх можливо-
стей та обмежень; 5) ідентифікація ключових факторів впливу на
споживання медичних препаратів, які знаходяться в зоні контро-
лю фармацевтичного підприємства, а також в зонах контролю
його партнерів по об’єднанню; врахування прямих та зворотних
зв’язків між рівнем споживання медикаментів та якістю життя
населення; 6) системне обґрунтування оперативних, тактичних і
стратегічних рішень побудови маркетингових комунікацій, рин-
кових стратегій, фаз інноваційних процесів для кожного учасни-
ка фармацевтичного об’єднання.

Загалом, на українських фармацевтичних підприємствах ос-
новними передумовами запровадження маркетингового управлін-
ня в інноваційних процесах виступають:

1. Існування управлінських систем  обліку витрат, які б доз-
воляли ідентифікувати не тільки явні статті витрат, але й неявні
(альтернативні, трансакційні) витрати діяльності підприємств.

2. Побудова ієрархічної системи цільових орієнтирів, яка з
одного боку є адекватною сфері бізнесу, очікуванням усіх учас-
ників, а також сформованому суспільному типу економічних
відносин.

3. Фокусування більшості бізнес-процесів підприємства на
клієнтах, з вимог яких починаються і закінчуються усі планові
процедури, інноваційні процеси та інше.

4. Визнання домінуючої ролі інформаційно-інтелектуальних
складових у вартості товарів, а також у ланцюгу створення
цінності для споживача.

5. Децентралізація ресурсного управління на підприємстві у
розрізі проектних напрямків і співпраці у світовому масштабі.

6. Визнання відповідальності підприємства перед всіма учас-
никам бізнесу, а також формування суспільної системи
підтримки соціальної відповідальності суб’єктів господарювання.

7. Інтеграція  системи управління за результатами до загаль-
ного циклу стратегічного менеджменту, оперативно-календар-
ного планування, функціональних сфер управління підприєм-
ством.
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8. Формування на підприємстві системи моніторингу ринко-
вого середовища, дослідження споживчих уподобань і викори-
стання CRM-системи.

Ефективним інструментом інтегрованого управління марке-
тинговою та інноваційною діяльністю фармацевтичних компаній
та їх об’єднань, на наш погляд, може виступати аналіз життєвих
циклів інновацій та фармацевтичних препаратів на ринку. Фак-
тично слід говорити, що динаміка життєвого циклу товару зале-
жить від динаміки розповсюдження інновацій на ринку, яка у
свою чергу безпосередньо впливає на рівень конкуренції товарів-
замінників і обсяги продажу. Нами вбачається можливість побу-
дови технології інтегрованого управління і маркетингового за-
безпечення інноваційною діяльністю фармацевтичних підприє-
мств на основі управління вартістю за різними фазами маркетин-
гового та інноваційного циклів.

Загальну логіку та послідовність нашого підходу до аналізу та
маркетингового обґрунтування управлінських рішень за сучасних
умов доцільно представити такими кроками:

1. Визначення результуючого критерію маркетингової
діяльності підприємств, за умови їх входження до інноваційних
об’єднань, або розробка системи результуючих критеріїв та вста-
новлення вимог до їх моніторингу.

2. Побудова алгоритму прийняття управлінських рішень у
сфері маркетингової діяльності.

3. Розробка попереднього переліку факторів суттєвого впливу
на ефективність маркетингової діяльності підприємств, що вхо-
дять до фармацевтичних інноваційних об’єднань.

4. Розробка факторної системи аналізу ефективності марке-
тингових процесів у інноваційних об’єднаннях підприємства ви-
ходячи з інформаційного забезпечення процесу прийняття управ-
лінських рішень.

5. Ідентифікація та формалізація характеру зв’язків у марке-
тингових механізмах підприємств та їх об’єднаннях, встановлен-
ня часткових факторних підсистем, які формують додаткові век-
тори аналізу.

6. Розробка та аналіз організаційно-маркетингової моделі
прийняття управлінських рішень, побудова системи ана-
літичних індикаторів і матриці внутрішніх зв’язків механізму
управління.
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7. Розробка спектру можливих управлінських впливів та
імпульсів зовнішнього характеру, а також побудова технології їх
аналітичної обробки та модифікації базового маркетингового ме-
ханізму управління.

Ґрунтуючись саме на цій логіці ми спробували виділити
групи факторів впливу на ефективність маркетингових про-
цесів у фармацевтичних об’єднаннях підприємств. Для інтер-
претації характеру впливу того чи іншого фактора ми
оцінювали тільки напрямок його дії на результуючий
індикатор. У нашому випадку ми визначили показник гудвілу
як критерій ефективності організації маркетингових процесів
на підприємствах, що входять до фармацевтичних об’єднань.
Зазначимо, що цей же показник може бути використаний і для
аналізу маркетингових процесів і на рівні всього об’єднання.
Додатковою перевагою гудвілу, як результуючого показника, є
можливість його інтеграції в оцінку вартості бізнесу, а значить
і в систему фінансових індикаторів.

Ми намагалися ідентифікувати характер та спрямованість
впливу окремих часткових параметрів діяльності підприємства
на результуючий індикатор — гудвіл підприємства. Але для
цілей управління досить корисним завданням є ідентифікація
комплексу зв’язків між всіма цими параметрами. Нами всі
чинники впливу не розподіленні на екзогенні та ендогенні, але
з метою управління такий розподіл слід зробити у процесі мо-
делювання.

Вважаємо, що між двома суміжними показниками присутній
причинно-наслідковий зв’язок у випадку коли вони є характери-
стиками чи учасниками одного і того ж економічного процесу.
Зважаючи на це, логічним є припущення, що економічні зв’язки
та залежності між показниками можуть бути формалізовано опи-
сані за допомогою математичного інструментарію.

На цій основі можливо створити модель оцінки ефективності
маркетингових процесів в фармацевтичних об’єднаннях підприє-
мств, яка повинна відповідати наступним вимогам:

— інтегрованість до системи традиційного управлінського
обліку економічних результатів діяльності підприємств та їх
об’єднань, тобто немає сенсу синтезувати складні аналітичні
конструкції показників при відсутності можливості їх усві-
домлення і обрахунку на базі існуючої (доступної) об’єктивної
інформації;
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— реалізація вартісного підходу до оцінки ефективності
маркетингових процесів, як основи всіх економічних розра-
хунків та інтерпретації наслідків ринкових та економічних
процесів;

— реалізація організаційно-управлінських завдань передбачає
можливість чіткого опису причинно-наслідкових залежностей
між характеристиками господарських процесів, для конкретних
галузей економіки чи специфічних організаційно-правових форм
об’єднань підприємств можливо використовувати систему інших
показників;

— прогностична функція моделі є обов’язковою передумовою
її практичного використання, а також передбачає здатність
ідентифікації стану системи за певних умов майбутніх змін;

— логічність та математична точність представлення причин-
но-наслідкових зв’язків у системі показників вимагає викори-
стання статистично-математичних методів, а необхідність її ви-
користання в межах конкретної організації — розробку орга-
нізаційного механізму реалізації.

Отже, кожне стратегічне рішення не приймається на основі
виключної домінанти одного якогось параметру економічного
процесу, а враховує певну логічну послідовність (сукупність)
характеристик. Ми говоримо про обґрунтування управ-
лінського рішення на основі прогнозування впливу «управ-
лінського впливу». Під останнім нами розуміється вектор
можливих змін системи на кожен конкретний момент часу.
Іншими словами, якщо на фармацевтичному ринку виявлена
середньорічна тенденція зміни місткості ринку на 17 %, то до
вектору вноситься приріст відповідної змінної на 0,17 (або
індексом 1,17). Якщо керівництво (власники) фармацевтичної
компанії вважають за можливе збільшити витрати на збут
продукції, то аналогічним чином відбувається коригування
відповідної змінної. Таким чином, ми оперуємо вектором
(стовпцем) параметрів, які справляють вплив на нашу почат-
кову матрицю системи аналізу.

А розрахунки та оцінка стану моделі відбуватиметься на ос-
нові традиційної формули організаційно-математичного моделю-
вання:

)...()0( 54320 nSSSSSSEiMX +++++×+= , (1)
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де Х — результуюча матриця стану системи зміни через 5 або
n-років впливу управлінського імпульсу;  М(0) — початкова мат-
риця моделі, описана знаковим оргграфом показників, можливим
є також зважування цієї системи за відповідними коефіцієнтами
часткової кореляції; і0 — початковий управлінський імпульс сис-
теми, або параметри початкового управлінського рішення, пред-
ставленні у векторному вигляді; Е — одинична матриця зв’язків
системи показників системи аналізу та управління маркетинго-
вою діяльністю; S, S2, S3, S4, S5, Sn — матриці суміжності вершин
аналітичної системи через n років після початкового управ-
лінського рішення (імпульсу).

Представлена технологія розрахунків передбачає процес аку-
мулювання змін системою, тобто тут реалізується принцип муль-
типлікативності управлінських рішень в реальних умовах дія-
льності підприємств чи їх об’єднань Додатково відзначимо, що
формула передбачає накопичення змін у економічному механізмі
водокористування, тобто наявність принципу суперпозиції
складних соціально-економічних систем.

Зважаючи на власні дослідження фармацевтичних ринків на-
ми сформовано «базовий» управлінський імпульс, який у позицій
окремої компанії слід більш детально обґрунтувати: місткість
ринку зростає на 20 %; середньозважена вартість однієї упаковки
ліків зростає на 14 %; скорочення кількості підприємств на ринку
на 12 %; зростання операційних витрат на 17,5 %; зростання збу-
тових витрат на 10 %; зростання витрат на дослідження та роз-
робка на 13,5 %; зростання рентабельності продажу на 5 %; зро-
стання сукупних активів на 10,6 %.

Всі перераховані зміни носять об’єктивізований характер і
не пов’язуються нами з конкретними стратегіями окремих
компаній.

Висновки. Фармацевтичні компанії повинні забезпечувати
адекватні зміни показників своєї діяльності, хоча б на рівні за-
гальногалузевих тенденцій бо у протилежному випадку, вони
втрачатимуть конкурентоспроможність і ринкові позиції.

Розвиток вітчизняних фармацевтичних компаній відбувати-
меться шляхом зростання торгово-комерційних операцій, а не
розвитку власних науково-дослідних розробок. Такий висновок
обґрунтовується значеннями приросту збутових витрат в 1,88 %,
при порівняно значно нижчій динаміці зростання операційних
витрат (приріст 0,96 %), витрат на дослідження та розробки
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(приріст 0,46 %). Зважаючи на той факт, що саме витрати на
дослідження та розробки справляють визначальний вплив на
вартість гудвілу фармацевтичних компаній, інноваційні стратегії
компаній стають ключовими чинниками забезпечення стабіль-
ності та конкурентоспроможності їх розвитку у довгостроковій
перспективі.

На фармацевтичному ринку України відбуватиметься по-
дальша консолідація активів і концентрація операторів ринку
медичних препаратів, про що свідчить динаміка ринкової част-
ки (приріст 6,51 %), чистого доходу від реалізації ( приріст
5,94 %). Зазначимо, що дані результати свідчать також про
сповільнення існуючої сьогодні тенденції інтенсивного роз-
витку ринку в 17–20 %. Приблизно через 5 років ринок та про-
позиція медичних препаратів в Україні поступово буде пере-
ходити у фазу зрілості.

Таким чином, і конструктивний аналіз спеціалізованих науко-
вих публікацій це підтверджує, завдання побудови ефективних
інноваційно-орієнтованих маркетингових систем об’єднань
підприємств потребує подальшого розвитку.
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто значення та актуальність друко-
ваних ЗМІ як засобу комунікаційної діяльності. Про сильні та слаб-
кі сторони друкованого видання.
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print media as a product of publishing. Investigated the benefits of
print media for advertisers, and found out the advantages and
disadvantages of the printed edition.

KEYWORDS: media, print media, advertising, print advertising, target
audience, mass media.

Вступ. Сучасна суспільна масова комунікація включає велику
кількість різноманітних засобів, від «сарафанного радіо» до супер-
нових електронних систем. Особливе місце серед них займають
друковані ЗМІ. Незважаючи на те, що Інтернет нині визнано од-
ним із найперспективніших і найзручніших засобів масової кому-
нікації, друковані ЗМІ не втрачають своєї актуальності та приваб-
ливості. Це обумовлюється суттєвими особливостями друкованих
видань як з позиції тривалості користування, можливості повер-
нення до прочитаного, так і зі змістовного наповнення.
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Друковані ЗМІ, особливо професійні, мають чітко визначену
цільову аудиторію, підтримуються спонсорами та несуть цілесп-
рямовану, обґрунтовану та достовірну ділову інформацію. Це є
достатнім аргументом для їхнього існування та розвитку.

Постановка проблеми. Використання та ефективність друко-
ваних ЗМІ ставиться під сумнів, оскільки персонал, який відпові-
дає за підбір інструментів впливу на свідомість своєї цільової ау-
диторії, схиляється на користь дешевших і масовіших — елек-
тронних ЗМК, або ж навпаки при можливостях бюджету — до
телебачення, радіо або зовнішньої реклами, незважаючи на те,
що охоплення цільової аудиторії друкованими ЗМІ значно ефек-
тивніше, ніж масова реклама.

Аналіз сучасних закордонних і вітчизняних праць. Значну
увагу вивченню друкованих ЗМІ приділяють Л. Балабанова,
А. Назайкин, М. Тимошик та інші.

В Україні діяльність ЗМІ регулюється законами «Про друко-
вані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інфор-
мацію», «Про рекламу», «Про телебачення та радіомовлення» та
низкою інших.

Метою статті є визначити конкурентні переваги та актуаль-
ність друкованих ЗМІ як засобу соціальної комунікації, виділити
переваги професійних друкованих ЗМІ для рекламодавців, а та-
кож з’ясувати сильні та слабкі сторони друкованого видання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Друковані ЗМІ —
реальність нашого життя, яка формує свідомість читачів, учить,
виховує, нав’язує, радить. Навіть незважаючи на те, що в Україні
регулярно читає газети лише п’ята частина суспільства, їхня роль
залишається важливою, впливовою, оскільки має більшу довіру
ніж електронні видання.

Преса має низку переваг. До надрукованого можна поверну-
тися, подумати над ним. Можна передати газету чи інший друко-
ваний ЗМІ колезі, іншим членам сім’ї, обговорити прочитане,
можна робити підбірки матеріалів.

Перевагою професійних друкованих ЗМІ є також розміщення
в них не тільки офіційних документів і коментарів до них, але й
роз’яснення на конкретних прикладах методів та особливостей
застосування їх.

Оформлення передплати на друкований ЗМІ забезпечує майже
100  % прочитання матеріалу на противагу електронним ЗМК, до
яких звертаються лише вибірково.
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Саме реклама в пресі підтверджує вагомість існування та роз-
витку друкованих ЗМІ. Наприклад, реклама в друкованих видан-
нях користується популярністю і повагою як читачів, так і рекла-
модавців, оскільки вона у провідних друкованих ЗМІ є достатньо
достовірною і відповідальною. Також ефективність друкованої
реклами підтверджується тим, що вона добре сприймається, не
викликає роздратування і добре запам’ятовується, всупереч ін-
шим видам реклами. Оскільки споживач обирає, що йому необ-
хідно та цікаво, він може витратити на читання як журналістсь-
кого, так і рекламного тексту або ж розглядання вишуканого
рекламного макету стільки часу, скільки потрібно. Окрім того
варто пам’ятати, що рівень розуміння і запам’ятовування рекла-
ми на телебаченні становить 4  %, у той час як у пресі — 11,5  %.

Друковану рекламу легко зберегти, відтворити, повернутися
до неї, записати адресу і телефон. Видання можна взяти з собою,
відправиться з ним на роботу чи відпочинок. Великий інформа-
ційний потік в електронних ЗМІ і велика кількість однотипної зо-
внішньої реклами, не дозволяють цього зробити. Потенційний
споживач, проглянувши кілька електронних сторінок, уже може
не згадати, де саме він читав чи бачив ту чи ту інформацію. Тому,
найбільшою перевагою ми вважаємо саме статичність інформації
поданої в друкованих ЗМІ. Жодне з інших ЗМІ не може надати
споживачу первісний варіант поширеної інформації.

Також друкована реклама дозволяє знайти свого покупця. Це
пов’язано з тим, що кожне видання має свою цільову аудиторію,
преса чітко сегментована.

Друкована реклама інформативна. У порівнянні з іншими ви-
дами реклами, друкована реклама може бути подана як стаття,
інтерв’ю, коментар, анонс, прес-реліз, фотофакт та іншими вида-
ми інформаційних повідомлень. Саме завдяки таким видам пред-
ставлення свого продукту чи компанії, друкована інформація бу-
де сприйматися читачам із більшою довірою, ніж матеріал у
електронних ЗМК, оскільки друковане видання слідує редакцій-
ній політиці та відповідає за кожен матеріал.

Друкована реклама відносно недорога (у порівнянні з відео-,
аудіо- та зовнішньою рекламою) і є ефективною, оскільки пра-
цює довше саме завдяки тривалішому життю друкованого проду-
кту. За умови обмеженого бюджету, професійне створення і роз-
міщення реклами в газетах, журналах і каталогах дозволяє,
усупереч значним витратам на рекламу в електронних ЗМІ та зо-
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внішніх носіях, цілком реально отримати суттєвий економічний
ефект. Проте варто зауважити, що лише при виборі друкованого
продукту для потрібної цільової аудиторії, реклама зможе реаль-
но принести цей економічний ефект.

Отже, друкована реклама довготривала. Люди, які цілеспря-
мовано купують глянцеві журнали, зберігають їх роками. Люди-
на може повернутися до реклами в журналі в будь-який час, на
відміну від будь-якого іншого виду реклами. Коли фірма постій-
но розміщує рекламу в журналі, це створює відчуття стабільності
та солідності підприємства, його іміджу. Цільовій аудиторії це
необхідно. Рекламні ролики в кілька секунд не дають можливості
переконливо аргументувати чому власне їхні товари чи послуги
заслуговують найбільшої довіри.

Якщо поглянути на рекламу у друкованих виданнях із психо-
логічної точки зору, можна виділити ще й такі переваги цього
методу поширення інформації про товар чи компанію: прочитана
інформація відкладається значно глибше, ніж сприйнята на слух;
реклама в друкованих ЗМІ належить до ненав’язливого засобу
комунікації, оскільки споживач може прочитати цікаву для нього
інформацію будь-якої миті; рекламні оголошення в газетах або
інших друкованих ЗМІ не переривають читання, не заважають і
не дратують, як, наприклад, реклама в електронних ЗМІ.

На нашу думку, найкращим засобом для детального інформу-
вання потенційного клієнта залишається все ж таки друкована
реклама, яка заразом створить або ж підкреслить імідж компанії.

Отже, для кращого розуміння переваг і недоліків друкованого
видання варто побудувати таблицю.

Таблиця 1
СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ

Переваги Недоліки

Точність
(охоплення цільової аудиторії)

Високі витрати на друк
(висока вартість друку видання)

Вибір місця
(зручність використання —
можна читати будь-де)

Макулатура
(частина тиражу може залишитися не роз-
купленою чи не розісланою)

Тривалість впливу
(можливість збереження для
повторного використання)

Затрати на доставку
(необхідно використовувати службу до-
ставки видання)
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Закінчення табл. 1

Переваги Недоліки

Вибір часу
(можливість вибору часу кори-
стувачем)

Короткотривалі часові рамки реклам-
них оголошень
(обмеженість у часі рекламних оголошень)

Структурована подача інфо-
рмації (інформація всіх кате-
горій уміло скомпоновано)

Повільний пошук статті, автора
(вкрай утруднений пошук необхідної стат-
ті в підшивці)

Підбірка
(читач отримує відразу повний
комплект інформації)

Недоцільність роз’єднання видання
(важко робити тематичні добірки інфор-
мації з підшивки)

Статичність
(інформація зберігається і є до-
казом підтвердження)

Обмежений канал впливу
(лише візуальний)

Поширення
(передача колезі, другу, членам
родини)

Непродуманість підшивок
(незручно збирати підшивки газет і жур-
налів)

Сприйняття
(краще запам’ятовується)

Обмеженість у часі
(відсутність можливості негайної публіка-
ції матеріалів)

Достовірність
(перевірена редакцією інфор-
мація)

Неможливість виправити помилки
(помилки, допущені при друці, неможливо
виправити)

Вплив
(ненав’язливий засіб просування)

Реакція
(неможливість миттєвої відповіді, дискусії)

Масштаб
(вибір регіону поширення)

Доставка
(доставка за межі країни істотно обмежена)

Інформативність
(інформація може бути подана
в таблицях, графіках, порів-
няннях)

Отже, як бачимо з наведеної таблиці, є переваги і є недоліки
друкованих видань. Але потрібно розуміти ціль компанії, яка хо-
че розмістити рекламу. Компанії важливий сталий імідж та охоп-
лення цільової аудиторії? Чи разовий високо вартісний ролик? Чи
є формування підшивок реклами для своїх клієнтів плюсом чи це
незручність? Рекламодавець, передусім, має розуміти, що потрі-
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бно його клієнту і який канал поширення краще обрати. Для ко-
жної цільової аудиторії є свої вимоги, проте стабільна, якісно
розроблена, на якісному папері у престижному всеукраїнському
періодичному виданні реклама надасть лише міцності бренду,
впізнаваності продукту.

Висновки. ЗМІ мають неймовірний вплив на масову свідо-
мість і це означає, що кожен матеріал чи то інформаційний, чи то
рекламний, виконує свою роль ефективно. Головною ознакою
ефективності поширення потрібної інформації своїй цільовій ау-
диторії є правильний вибір друкованого ЗМІ.

Унікальною перевагою, яку надає преса рекламодавцю, на
противагу іншим видам рекламної комунікації, є можливість
розширено донести інформацію про продукт чи товар цільовій
аудиторії, описати його, порівняти, надати всі відомості, а також
повторно звернутися до цього видання, передати іншим зацікав-
леним особам у даній інформації, зробити підбірку важливих ма-
теріалів.

У друкованих виданнях можна друкувати будь-яку довідкову
інформацію: ціни, телефони, адресу, ліцензії та всю необхідну
підприємству інформацію. У той же час терміни, абревіатури, ан-
гломовні назви, місцезнаходження та інша інформація, яка важко
запам’ятовується на слух — буде добре сприйматися у друкова-
них виданнях. Тому рекламодавцеві потрібно визначитися, яку
саме інформацію він хоче подати своїй цільовій аудиторії, а тоді
спеціально для неї розробити макет або ж інформаційний матері-
ал, які забезпечать очікуваний результат.
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Вступ. Методичний арсенал прогнозування завжди є актуаль-
ним питанням безпосередньої організації прогнозного процесу.
Треба визнати, що він за останні 15 років суттєво не покращився.
Принципово нових методів визначення взаємозалежностей між
залежними економічними змінними, які характеризують резуль-
тат і незалежними змінними, які є факторами, не з’явилося. Лише
комп’ютеризація надала нові можливості для прогнозистів за ра-
хунок реалізації багатоступінчатих ітераційних розрахунків ви-
бирати серед різних сценарних умов найкращі за різними крите-
ріями.

Таким чином, удосконалення методів прогнозування як осно-
ви планування та програмування економіки залишається вельми
актуальною науковим і практичним завданням. Сьогодні, як ні-
коли виникла потреба у достовірних прогнозах для використання
їх як на макроекономічному рівні, так і для потреб бізнесу, оскі-
льки без точного макроекономічного прогнозу Уряд не в змозі
приймати ефективні заходи економічної політики, а бізнесмени —
рішення, адекватні майбутній ситуації. У зв’язку із кризовими
явищами та ризиками економічного розвитку, загострилась по-
треба пошуку ефективних методів аналізу та прогнозування еко-
номічного стану держави та розробки дієвих методів регулюван-
ня та покращення економічних процесів.

Реалізація напрямів економічної політики держави потребує
визначення головних макроекономічних показників і пропорцій
на перспективу, а також процесів відтворення, які системно відо-
бражаються показниками національних рахунків.

Водночас, треба зробити висновок, що посилення інсти-
туційної складової в процесах стабільного економічного роз-
витку зумовлює необхідність деталізації прогнозних розраху-
нків показників СНР за інституційними секторами та об’єд-
нання модельних блоків прогнозування в інтегровану модель.

Постановка задачі. Метою дослідження є формування мето-
дологічних засад побудови інтегрованої моделі короткостроково-
го прогнозування показників національних рахунків на базі бло-
ків, що відображають факторні зв’язки в кожному секторі еконо-
міки і здійснення за її допомогою експериментального розрахун-
ку показників інституційних секторів на 2014–2015 роки. Вико-
ристання розробленої інтегрованої моделі прогнозування показ-
ників СНР за секторами економіки дозволить підвищити точність
прогнозів, проводити аналітичні дослідження та обґрунтування
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збалансованості показників СНР, бюджету, платіжного балансу,
монетарних, соціальних та інших макроіндикаторів.

Основна частина. Особливістю сучасного розвитку економі-
ки України є підвищення ролі інституційної складової зростання,
що вимагає вдосконалення методів і принципів прогнозування,
які базуються на показниках СНР у секторному розрізі. У зв’язку
з цим виникає необхідність розробки інтегрованих модельних
розрахунків прогнозування показників СНР за інституційними
секторами, які б, з однієї сторони, відображали процеси вироб-
ництва, утворення, розподілу та використання доходів, що є ос-
новними в процесах відтворення, а з іншої, — ув’язували б еко-
номічну поведінку інституційних секторів, їх показники з макро-
економічними тенденціями розвитку економіки.

Концепція інтегрованої моделі короткострокового прогнозу-
вання за секторами економіки передбачає побудову наскрізної
системи таблиць та алгоритмів для прогнозування показників
СНР за секторами економіки в блочній структурі з урахуванням
зв’язків у секторах. Розробка моделі прогнозування макроеконо-
мічних показників на перспективу спрямована на підвищення то-
чності, збалансованості і взаємоузгодження прогнозних показни-
ків Системи національних рахунків, бюджету, платіжного балан-
су, монетарних і соціальних показників і на цій основі забезпе-
чення обґрунтованості управлінських рішень. Основна ідея роз-
робки моделі полягає в необхідності і можливості забезпечення
достатньої точності і збалансованості прогнозних показників на
всіх стадіях економічного обороту за допомогою моделювання
показників СНР та основних балансових співвідношень між по-
казниками і секторами економіки.

Виходячи з системного підходу, економіка держави представ-
ляється у вигляді системи зі своїми елементами, зв’язками і ди-
намікою. Цьому відповідає модель економіки у вигляді системи
національних рахунків (СНР), де її елементи представлені інсти-
туційними секторами економіки, зв’язки між секторами — пока-
зниками рахунків, що збалансовані за ресурсами і використан-
ням, а динаміка системи показана у вигляді рахунків за фазами
суспільного відтворення.

При розробленні інтегрованої моделі за основу прийняті
«Методичні рекомендації з прогнозування основних макроеко-
номічних показників на короткостроковий період», які затвер-
джені Мінекономіки України 27.02.2010.
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Прогнозування показників секторів економіки на коротко-
строкову перспективу здійснюється на період до 2015 року, що
пов’язано з необхідністю прогнозування макропоказників на по-
точний рік і два наступні. При цьому необхідно зазначити, що
фактично прогнозні розрахунки показників СНР здійснюються
починаючи з 2012 року, що пояснюється відсутністю звітних по-
казників національних рахунків, а поточний 2013 рік є умовно
прогнозним роком, оскільки існують статистичні дані лише за
окремими показниками.

У моделі передбачається можливість прогнозування показни-
ків на всіх стадіях економічного обороту за секторами економіки
у фактичних цінах: виробництва товарів і послуг, утворення пер-
винних доходів, їх розподілу і перерозподілу, формування наяв-
них доходів секторів економіки та їх використання на споживан-
ня і нагромадження. Прогнозування показників моделі здійсню-
ється методом прямих балансових розрахунків, шляхом встанов-
лення функціональних залежностей, урахування співвідношень
між взаємопов’язаними показниками, на основі трендових та ін-
ших залежностей, графічних методів тощо.

На відміну від великорозмірних економетричних моделей
дана модель передбачає імітаційний характер. У ній за допомо-
гою ітераційних розрахунків забезпечується можливість моде-
лювання процесів реалізації цілей і завдань економічної політи-
ки, що закладаються як припущення прогнозу, здійснення
аналізу їх наслідків, взаємоузгодження основних макроекономі-
чних показників та пропорцій, якими оцінюються розвиток сек-
торів економі-ки, рівень життя населення, роль державного
споживання, вплив монетарних показників тощо. Це зумовлює
спрямованість моделі на її застосування у практичній діяльності
як одного з інструментів прогнозування та управління націона-
льною економікою. Крім того, секторний розріз моделі дозволяє
передбачати наслідки регулюючого впливу держави на резуль-
тати економічної діяльності окремих груп інституційних оди-
ниць, виявляти роль кожного сектору у формуванні найважли-
віших макроекономічних агрегатів.

Прогнозна інтегрована модель включає показники СНР за
п’ятьма секторами внутрішньої економіки: нефінансових корпо-
рацій, фінансових корпорацій, загального державного управлін-
ня, домашніх господарств, некомерційних організацій, що обслу-
говують домашні господарства.



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

123

Схему процесу прогнозування показників національних раху-
нків за секторами економіки зображено на рис. 1.

1. Вхідна інформація, ретроспективний
аналіз секторів економіки

2. Визначення факторів, які впливають
чи можуть вплинути в майбутньому на
діяльність інституційних секторів

3. Визначення взаємозв’язку між вияв-
леними факторами

4. Визначення характеру та ступеню
взаємозв’язку факторів

5. Побудова комп’ютерної інформа-
ційної моделі діяльності секторів еко-
номіки з врахуванням виявлених фак-
торів та міжсекторних зв’язків

6.Аналіз достовірності моделі
(аналіз відповідності реальному стану)

8. Моделювання впливу прогнозних
факторів на діяльність інституційних
секторів з використанням припущень

Показники СНР, бюдже-
ту, платіжного балансу,
грошових доходів та ви-
трат населення, цінові,
валютно-курсові  тощо

Внутрішні, зовнішні фак-
тори та припущення

Безпосередній причинно-
наслідковий зв’язок, опо-
середкована залежність

Використання програм-
ного забезпечення MC.
EXSEL

7. Коректування моделі

9. Аналіз результатів моделювання, роз-
робка прогнозу, перевірка прогнозних
розрахунків на збалансованість

Проведення експеримен-
тального розрахунку

Перевірка модельних рів-
нянь та тотожностей

Написання модельних рі-
внянь

Проведення експеримен-
тального розрахунку

ЕТАПИ ПРОЦЕСУ
ПРОГНОЗУВАННЯ

ІНСТРУМЕНТИ
РЕАЛІЗАЦІЇ

Рис. 1. Схема процесу прогнозування показників
національних рахунків за секторами економіки
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Враховуючи вимогу достатньої обґрунтованості результатів
прогнозних розрахунків та існуючі методичні підходи до їх реа-
лізації, розрахунок показників у секторному розрізі рекоменду-
ється проводити в кілька етапів, які передбачають:

1) аналіз тенденцій економічного і соціального розвитку краї-
ни за передпрогнозний період, визначення пріоритетів соціаль-
ної, податково-бюджетної, грошово-кредитної та інших напрямів
державної політики та оцінку розвитку економіки і її секторів на
прогнозний період;

2) оцінка статистичних даних за передпрогнозний період і ви-
значення коефіцієнтів можливих змін щодо траєкторій розвитку
та формування окремих показників на наступний прогнозний рік,
що відображається в припущеннях прогнозу та екзогенних пока-
зниках;

3) проведення прогнозних експериментальних розрахунків
показників СНР за секторами залежно від напрямів державної
політики і вибраних пріоритетів, використовуючи метод прогно-
зування показників «знизу-вверх»;

4) узгодження отриманих результатів прогнозних розрахунків
за модельними блоками з показниками інших секторів, макро-
економічними пропорціями і секторними структурами та їх коре-
гування в разі необхідності;

5) уточнення прогнозних розрахунків за секторами економіки,
аналіз результатів і визначення ризиків прогнозу.

Аналітичний етап передбачає обробку статистичних і розра-
хункових даних за 2001–2011 роки, в результаті якої отримуємо
траєкторії розвитку стану економіки в цілому, секторів економі-
ки, їх роль у створенні балансуючих показників СНР, а також до-
поміжні показники, що відображають доходи і видатки Зведеного
бюджету, доходи і витрати населення, структуру формування ва-
лового наявного доходу секторів і пропорції його розподілу на
споживання та заощадження, обсяги і динаміку ВДВ і ВВП.

Паралельно визначаються головні цілі економічної політики
(орієнтири), основні макроекономічні та секторальні пропорції,
фактори, що впливають на формування доходів і витрат секторів
економіки в передпрогнозному періоді. Факторами при цьому є
обсяг, динаміка і рівень ВДВ, зміни чисельності населення та за-
йнятості, динаміка і рівень заробітної плати, динаміка і структура
доходів населення, соціальних і капітальних трансфертів, рівень
інфляції, а також вплив інструментів економічної політики в по-
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датково-бюджетній, інвестиційній, соціальній та інших сферах,
дія фінансово-економічних важелів, що впливають на рівень ви-
робництва, доходів і нагромадження інституційних секторів.

На наступному етапі в процесі вивчення наявної прогнозної
інформації на короткостроковий період, які визначаються як ек-
зогенні показники (Проекту Зведеного бюджету, прогнозу гро-
шових доходів і витрат населення, Платіжного балансу, індексу
роздрібного товарообороту, середньорічного індексу цін вироб-
ників промислової продукції, індексу споживчих цін, індексу цін
машинобудування, індексу цін будівельно-монтажних робіт, ва-
лютного курсу, дефіциту бюджету тощо) розраховуються окремі
складові кінцевих споживчих витрат у секторному розрізі за ра-
хунок коштів бюджету, грошових доходів населення, можливого
нагромадження основного капіталу секторів економіки тощо.

Далі здійснюється детальний прогнозний розрахунок резуль-
татів діяльності інституційних секторів. Для цього є необхідним
залучення додаткової інформації щодо джерел формування фі-
нансових потоків, встановлення макроекономічних взаємозв’яз-
ків і секторних перетоків.

Потім здійснюється ітеративна процедура узгодження й
уточнення отриманих прогнозних показників за секторними
модельними блоками та їх агрегування на рівні економіки в ці-
лому. На цьому етапі доцільно розрахувати прогнозні показни-
ки на основі врахування міжсекторних перетоків, всі інші по-
казники агрегувати за допомогою складання модельних блоків
за секторами.

На завершальному етапі процедури прогнозування за створе-
ною моделлю проводиться аналіз результатів прогнозних розра-
хунків у рамках секторних розрахунків з виходом на ВДВ і ВВП,
оцінюється відповідність цих результатів загальним цілям і за-
вданням державної політики у відповідних сферах, структурі уза-
гальнюючих макроекономічних агрегатів та пропорцій. Структу-
ру інтегрованої моделі короткострокового прогнозування показ-
ників національних рахунків за секторами економіки представле-
но на рис. 1.

Основними вимогами до інтегрованої моделі є те, що показ-
ники СНР повинні балансуватись:

• з показниками бюджету через різницю між державними за-
ощадженнями і інвестиціями в складі загального надлишку кош-
тів, що залишаються в економіці за виключенням інвестицій;
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• з показниками платіжного балансу завдяки рівності між чис-
тим кредитуванням (запозиченням) і сальдо поточного рахунку;

• з показниками консолідованого бюджету банківської систе-
ми через приблизну тотожність показників сектору фінансових
посередників фінансового рахунку СНР (готівка і депозити, кре-
дити, страхові технічні резерви, інші види активів) з приростом
грошової маси у банківській системі.

За макроекономічним підходом розроблювана модель пред-
ставляє собою сукупність блоків за секторами економіки, що
знаходяться у певних взаємозв’язках між собою, а також вихідні
зведені інтегровані таблиці за роками прогнозного періоду. У за-
гальному вигляді структура кожного блоку подана стандартною
схемою: вхідна інформація, розрахункові модулі, вихідна інфор-
мація. При цьому як вхідна, так і вихідна інформація одного бло-
ку може бути вхідними параметрами для іншого.

Висновки

1. За умов здійснення реформування економіки та посилення
ролі інституційної складової актуальними є питання проведення
прогнозних розрахунків показників СНР у розрізі секторів еко-
номіки. Секторні показники є орієнтирами і індикаторами у про-
веденні ефективної економічної політики, обґрунтування опти-
мальних пропорцій використання і виробництва ВВП, збалан-
сованості доходів і витрат бюджету країни тощо. Розраховані
прогнозні показники СНР за секторами економіки дозволяють
створити інформаційне забезпечення для аналізу методів і засобів
регулювання у соціальній і бюджетних сферах, що вплине на
підвищення обґрунтованості управлінських рішень щодо стабілі-
зації соціально-економічного розвитку.

2. Побудова інтегрованої моделі прогнозування макропоказ-
ників за секторами економіки ґрунтується на основі певних пра-
вил та алгоритмів, які визначають порядок розрахунків і матема-
тичних дій, необхідних для обробки інформації. На етапі мате-
матичної формалізації моделі обґрунтовується алгебраїчна форма
розрахунків, взаємозалежності між показниками описуються си-
мволами та знаками, порядок розрахунків — блок-схемами.

Необхідно зазначити, що єдиної універсальної моделі прогно-
зування не існує. Вибір того чи того типу моделі та методу про-
гнозування залежить від мети прогнозування, специфіки макро-
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економічного процесу (явища), масштабу об’єкта моделювання,
наявної інформаційної бази, технічного та програмного забезпе-
чення тощо.

3. Врахування європейського досвіду прогнозування макропо-
казників дозволяє вдосконалити методи економіко-матема-
тичного моделювання в Україні на нових сучасних принципах і
підходах, які відображають головні специфічні риси української
економіки, орієнтуються на СНР і дозволяють аналізувати і про-
гнозувати показники рахунків за секторами економіки.

4. Інтегрована модель прогнозування за секторами економіки
надає можливість представити економіку країни на всіх стадіях
відтворення. Перевагою даної моделі є врахування секторних
можливостей розвитку, виявлення їх прогнозної динаміки та
здійснення балансових і структурних розрахунків на макрорівні з
метою розрахунку ВДВ і ВВП, використовуючи принцип «знизу-
верх». Вона надасть можливість проаналізувати такі показники
внутрішнього попиту, як кінцеві споживчі витрати, нагрома-
дження основного капіталу через капітальні інвестиції, а також
процеси формування фінансових ресурсів у вигляді доходів, їх
перетоки, відповідно до встановлених державою регуляторів і дії
інших факторів, пов’язаних з необхідністю відтворення ВВП, за-
лежно від достатності ресурсозабезпечення кожного сектора еко-
номіки.
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто та проаналізовано основні факто-
ри формування і розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Охарак-
теризовано механізм впливу факторів на освітній ринок. Визначе-
но основні форми впливу на ринок освітніх послуг. Обгрунто-вано
необхідність вивчення факторів формування ринку освітніх по-
слуг.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ринок освітніх послуг; освітня послуга; форму-
вання; фактори впливу.

ABSTRACT. The article describes and analyzes the main factors of
the formation and development of the educational market in Ukraine.
Characterizes mechanism of influencing factors on the educational
market.It stressestThe main forms of influence on the education
market. The article outlines the necessity of studying the factors of the
education market.

KEY WORDS: educational market; educational services; formation;
impact factors.

Постановка проблеми. Розвиток людського капіталу — пер-
шочергова потреба будь-якої країни в сучасних реаліях глобаль-
ної економіки. Потужна та ефективна система освіти стає питан-
ням номер один для вирішення. Для сталого розвитку країни
необхідна адаптивна система освіти, що могла б швидко реагува-
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ти на зміни в економіці, вчасно відповідати на потреби ринку
праці, відтворювати спеціалістів, що б сприяли економічному
зростанню країни. Ринок освітніх послуг України в останні роки
стає на шлях європизації, але цей процес має на своєму шляху
дуже багато проблем. Задля вдалого та ефективного процесу ре-
формування та розвитку ринку освітніх послуг в Україні потріб-
но визначити фактори, що впливають на його формування та роз-
виток.

Аналіз останніх джерел. Проблемі формування ринку освіт-
ніх послуг і факторам, що впливають на нього присвятили багато
праць учених: О. Грішнова, Р. Джапарова, О. Карлюк, Л. Колеш-
ня, У. Кравченко, В. Куценко, Е. Лібанова, Н. Лук’янченко,
А. Панкрухін, В. Савченко, М. Ушакова, Г. Черніченко, Л. Ша-
ульська та інші.

Постановка завдання. Розглянути ринок освітніх послуг з
позиції статистичного підходу. Визначити основні фактори фор-
мування ринку та механізм їх взаємодії (перший етап досліджен-
ня ринку освітніх послуг).

Виклад основного матеріалу. Активний розвиток і доміну-
вання сфери послуг над виробництвом у країнах Європи та Захо-
ду демонструє необхідність та актуальність розвитку цієї сфери
економіки в Україні. Саме тому, беручи до уваги досвід західних
країн, і враховуючи специфіку та ментальність вітчизняної еко-
номіки країні слід приділяти значну увагу сфері послуг та піді-
ймати її на новий рівень.

Такі галузі сфери послуг, як галузі культури, виховання, осві-
ти та науки потребують особливої уваги, адже вони якнайбільше
впливають на формування робочої та споживчої сили людини,
умов розвитку її особистості.

У контексті загальних закономірностей розвитку економіки
України функціонує і ринок освітніх послуг, що володіє рядом
специфічних особливостей функціонування. Ефективне функціо-
нування ринку освітніх послуг України залежить від ряду зовні-
шніх і внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів відносять
економічні, соціально-демографічні, політичні, науково-технічні
та природо-географічні фактори. Серед внутрішніх факторів слід
виокремити кон’юнктуру та інфраструктуру ринку, рівень цін на
освітні послуги та продукти інтелектуальної праці тощо.

Функціонування ринку освітніх послуг неможливе без двох
його основних складових — попиту і пропозиції на ринку. Попит
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на ринку освітніх послуг перш за все представлений зацікавлені-
стю в отриманні освітніх послуг населення країни. Фактори фор-
мування попиту на освітні послуги можна описати такою функ-
ціональною залежністю:

D = f (P1, P2, P3…I, T, W, H, J, N, G, L), (1)

де D — рівень попиту на освітні послуги;
P1, P2, P3 — ціни на різні види освітніх послуг;
I — доходи населення;
T — потреби та уподобання споживачів;
W — очікування подальшого підвищення цін;
H — галузева структура підприємницького середовища;
J — потреби ринку праці;
N — демографічна ситуація;
G — рівень державних видатків на освіту;
L — рівень інвестицій в освітню галузь [1].
В основі ефективного функціонування ринкових відносин у

сфері освітніх послуг лежать об’єктивні та суб’єктивні фактори.
До основних об’єктивних факторів слід віднести світові тенденції
економічного та соціального розвитку, різні соціальні процеси,
що впливають на функціонування економіки країни, або безпосе-
редньо на систему освіти країни. Як приклад фактору суб’єк-
тивного характеру можна навести зміну державної політики у
сфері освіти тощо.

Розглядаючи чинники формування ринку освітніх послуг, О.
Карпюк класифікує їх у такий спосіб: 1) за рівнем впливу людини
(суб’єктивні чинники: демографічний, політико-правовий, соціа-
льно-психологічний, інфраструктура та кон’юнктура ринку, полі-
тико-правові, соціально-економічні; об’єктивні чинники: приро-
дно-географічний; регіонального розвитку, розвиток ринкових
відносин і підприємництва, інновації, науково-технічний прогрес,
інтернаціоналізація та глобалізація освіти); 2) за рівнем впливу
на ринок освітніх послуг (зовнішні чинники: інтернаціоналізація
освіти, глобалізація в контексті економіки, технологій і соціоку-
льтурного середовища, науково-технічний прогрес; внутрішні
чинники: соціально-економічний розвиток країни, розвиток інно-
вацій, ринкових відносин, регіональний розвиток, демографіч-
ний, інфраструктура, політичні, природно-географічний); 3) за
характером впливу (позитивні; негативні); 4) за функціональною
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ознакою (соціально-економічний, політико-правовий, соціально-
психологічний чинники; глобалізація та інтернаціоналізація, де-
мографічний чинник і регіональний розвиток; інновації; розвиток
ринкових відносин) [2].

Доходи населення є одним з основних соціально-економічних
факторів, що впливають на розвиток освіти. Розглядаючи сучасні
тенденції функціонування ринку освітніх послуг дедалі помітні-
шою є особливість розшарування населення за ознакою фінансо-
вої доступності до отримання освіти, частка сімей, що можуть
дозволити собі навчання дитини у вищій навчальній установі за
останні роки має тенденцію до спаду, а відсоток претендентів на
бюджетні місця у вишах помітно зростає. Так, за даними Держа-
вної служби статистики України доходи населення у 2013 році
зросли на 5,3  % у порівнянні із минулим роком, і наявний дохід
становив 26167,2 грн, або 2180,6 грн на місяць.
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Рис. 1. Структура сукупних середньомісячних витрат
населення України у 2013 р.

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статис-
тики України

Структура доходів у 2013 році продемонструвала, що 41 %
припав на доходи від заробітної плати, а 38 % — на соціальні до-
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помоги та трансферти, при чому найбільший відсоток нарахова-
них соціальних допомог був виплачений у Чернівецькій, Закар-
патській, Тернопільській областях (більше 45  %). Проте, як де-
монструє структура витрат домогосподарств, витрати на освіту у
2013 році знаходяться на останньому місці, та складають усього
1,2  %.

Ще одним значним соціально економічним фактором, що
впливає на ринок освітніх послуг є престижність професії у сус-
пільстві. Зазначимо, в сучасних реаліях функціонування ринку
абітурієнт, вступаючи до вищого навчального закладу орієнту-
ється не на фактичні потреби ринку праці, а на престижність і ви-
сокий рівень заробітної плати. Як наслідок, ринок перенасичений
такими професіями, як економіст, юрист, працівниками страхо-
вих компаній, і відчуває гостру нестачу в інших. Такий дисбаланс
на ринку з роками загострюється.

Наступним соціально-економічним фактором, що відіграє
значну роль у функціонуванні ринку освітніх послуг є демогра-
фічна ситуація в країні. Чисельність населення, середній розмір
сім’ї, темпи зростання (зменшення) населення впливають на по-
пит на освітні послуги в країні. Закономірності у демографічній
ситуації (старіння нації, зменшення населення у віці 15—24 ро-
ків) прямопропорційно впливають на зменшення попиту на осві-
тні послуги в країні. Свідченням врахування демографічного фа-
ктору є нормативно-правові акти, які були прийняті урядом
України та Міністерством освіти і науки із забезпечення реаліза-
ції державної політики у сфері освіти. 

Головним економічним фактором, що впливає на ринок
освітніх послуг є система фінансування ринку освітніх послуг
України. Загалом, існує два фонди фінансування системи осві-
ти в Україні. Це державний бюджет і спеціальний фонд. Роз-
поділ коштів здійснюється згідно Закону України «Про вищу
освіту» та «Про освіту». Без належної фінансової підтримки
будь-які зміни в системі освіти стають неможливими, а голо-
вним джерелом фінансування освітньої галузі залишається бю-
джет країни. Як демонструє табл. 1, видатки на освіту мають
тенденцію до збільшення до 2012 року, хоча в порівнянні з ви-
сокорозвиненими країнами цей показник досі залишається ду-
же низьким.
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Таблиця 1
СТРУКТУРА ВИТРАТ НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ ЗА 2004–2013 рр.

Досліджуваний період
Показники

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ВВП, млрд грн 354,1 424,7 544,2 679,5 950,5 1062,0 1082,6 1302,0 1408,9 1454,9
Загальні вит-
рати на освіту,
млрд грн

21,5 26,8 33,1 39,0 57,5 64,2 79,8 86,2 101,6 75,9

У т.ч. на вищу
освіту, млрд грн. 5,4 7,9 8,5 11,3 18,5 20,9 24,9 26,6 29,3 21,6

Коефіцієнт зро-
стання загаль-
них витрат на
освіту

— 1,24 1,32 1,18 1,56 1,08 1,24 1,08 1,17 –0,25

Коефіцієнт зро-
стання загаль-
них витрат на
вищу освіту

— 1,46 1,07 1,33 1,65 1,13 1,19 1,06 1,10 –0,26

Джерело: Державна служба статистики України та власні розрахунки
2000 рік 789

2564,6

429,1

2285,5

Дошкільна освіта
Загальна середня освіта
Професійно-технічна
Вища освіта

2013 рік
11155,8

31975,2
4553,6

21605,5

Дошкільна освіта
Загальна середня освіта
Професійно-технічна
Вища освіта

Рис. 2. Структура видатків на освіту в Україні
в 2000 та 2013 рр., млн грн

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статис-
тики України
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Як видно з рис. 2, у структурі фінансування освіти за останні
роки відчутних змін не відбулося, фінансування збільшилося
майже пропорційно по всім сферам. У період 2000–2013 рр. від-
соток дошкільної освіти у структурі фінансування освітніх уста-
нов зріс із 11,1  % до 14,6  %, значно зросла частка загальної се-
редньої освіти — майже на 6  %, професійно-технічна освіта у
структурі фінансування залишилася майже незмінною, її частка
зменшилася на 0,1  %, а відсоток фінансування закладів вищої
освіти у період з 2000 по 2013 рр. у структурі видатків на освіту
зменшився із 32,3  % до 28,4  %.

Наступним важливим економічним фактором розвитку ринку
освітніх послуг є інвестиції в освітню сферу. У табл. 2 наведено
дані динаміки капітальних інвестицій у цю галузь економіки та
розраховані коефіцієнти їхнього зростання.

Таблиця 2
ДИНАМІКА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

В ОСВІТУ УКРАЇНИ ЗА 2010–2013 рр.

Показники 2010 2011 2012 2013

Кількість інвестицій в освіту, млн грн 1935,1 2223,9 1502,7 1053,9

Коефіцієнт зростання (ланцюговий) — 1,14 –0,32 –0,29

Джерело: Державна служба статистики України та власні розрахунки

Як свідчать дані табл. 2, протягом аналізованого періоду з
2010 по 2013 рр. спостерігалося зростання показника обсягу інве-
стицій в освіту в абсолютному вимірі до 2011 року, а період
2012–2013 рр. відзначився загальним спадом інвестиційної акти-
вності в Україні.

Великий вплив на розвиток ринку освітніх послуг має політи-
ка уряду щодо просування цієї галузі економіки. Основні поло-
ження щодо розвитку ринку освітніх послуг України викладено в
Указі Президента України «Про Національну стратегію розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013
№ 344/2013, що покликана на удосконалення нормативно-
правової бази, підвищення якості освіти, запровадження сучас-
них методів надання освітніх послуг, модернізації та комп’ю-
теризації освітньої галузі і т.д.
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Висновки. Кожна країна в сучасних економічних реаліях на-
лежить до світового економічного простору. Розвиток ринку
освітніх послуг, з одного боку, відбувається під впливом глобалі-
зації, адже він інтегрується до світового освітнього простору, а з
іншого, відбувається під тиском особливостей кожної окремої
країни. Усі ці фактори, що позитивно, або негативно впливають
на ринок освітніх послуг є домінуючою силою у формуванні ри-
нку і потребують обов’язкового вивчення та оцінки ступеня їх
впливу. За сучасних умов ринок освітніх послуг розвивається під
впливом таких негативних факторів:

1) економічних: неефективна модель фінансування освіти,
дуже низький рівень фінансування даної галузі, несприятлива си-
стема оподаткування, високий рівень корупції тощо;

2) політичних: політична нестабільність у країні, що зменшує
потоки інвестицій, відсутність кадрової стратегії у сфері освіти,
відсутність державної політики зайнятості населення;

3) соціальних: високий рівень безробіття серед населення, ни-
зький рівень доходів населення, недовіра до якості освіти, особ-
ливо у вищих навчальних закладах.

Під час розробки освітнього законодавства, стратегії розвитку
ринку освітніх послуг в Україні особлива увага приділялася полі-
тичному та соціальному факторам, ігноруючи економічний чин-
ник, що призвело до негативної практики впровадження та неви-
конання планів і заходів удосконалення освітньої галузі. Усе це
ще раз підкреслює необхідність детального вивчення зовнішніх і
внутрішніх факторів розвитку ринку освітніх послуг і характеру
їх впливу, особливо під час формування державної політики у
сфері освітніх послуг.
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IMPACT `S STATISTICAL ANALYSIS OF THE
STRUCTURAL SHIFTS ON THE QUALITY OF SECTORAL

UKRAINIAN ECONOMY`S TRANSFORMATION
АНОТАЦІЯ: У статті розкрито зміст таких категорій, як структура,
структурні зрушення, результативність структурних змін, структурний
ефект. Обґрунтовано мету статистичного вивчення галузевих струк-
турних зрушень. Апробовано метод прямого перерахунку для оціню-
вання впливу галузевих структурних зрушень на результати функціо-
нування економіки України. Виявлено прогресивний або деструк-
тивний вплив змін у структурі національної економіки за видами еко-
номічної діяльності (за стандартами Державного Класифікатора
009:2005 і 009:2010) на обсяги випуску та ВДВ. Автор дійшов виснов-
ку, що інтенсивність і напрям перетворень у галузевому розподілі
протягом 2005–2012 рр. не мали прогресивної спрямованості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: структура, галузеві структурні зрушення, струк-
турний ефект, метод прямого перерахунку.

ANNOTATION: The article reveals the content of such categories as
the structure, structural changes, effectiveness of structural change,
structural effect. Proved a purpose of a statistical study of branches
structural changes. Approbated method for direct conversion to
assess the impact of branches structural changes on the results
functioning of the Ukrainian economy.
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Discovered progressive and destructive effects of changes in the
structure of the national economy by types of economic activity (by
standards of State Classification 009:2005 and 009:2010) in the
volume of output and gross value added (GVA). The author concluded
that the intensity and direction of changes in the branches changes
during years 2005–2012 hadn`t progressive direction.

KEYWORDS: structure, branches structural changes, structural effect,
direct conversion method.

Постановка проблеми. Україна належить до країн з ринко-
вою економікою постіндустріального типу, що є вектором стра-
тегічних перетворень. За останні два десятиріччя відбувся процес
радикальної трансформації національної одержавленої економіч-
ної системи на багаторівневу економічну структуру. Для сучас-
ного етапу розвитку української економіки характерний пошук
власної моделі розвитку економічної структури, сумісною із за-
хідноєвропейською і здатною функціонувати з нею в одній сис-
темі координат. Головним елементом такої структури мають ста-
ти різноманітні самостійні суб’єкти господарювання, які б у своїх
діях спиралися на закон та економічну корисність.

Статистичне вивчення явищ і процесів, пов’язаних з форму-
ванням і розвитком економічної структури, дозволяє виявляти
тенденції розподілу та перерозподілу її складових, оцінювати
якість структурних змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, в еко-
номічній літературі існують певні напрацювання у сфері дослі-
дження структурних трансформацій, їх кількісного та якісного
оцінювання [3, 4, 7—9, 12].

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Особливо
актуальним залишається проблематика статистичного вимірю-
вання структурних зрушень, аналіз їх результативності та впливу
на темпи економічного зростання.

Мета статті. Виявлення прогресивного або деструктивного
впливу галузевих структурних змін на макропоказники економі-
ки дозволяє визначити якість трансформацій та оцінити структу-
рний ефект. Статистичне вирішення цієї проблеми за допомогою
методу прямого перерахунку і запропоновано автором.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «струк-
тура» походить від латинського «structura» — побудова і харак-
теризується як внутрішня форма організації елементів системи,
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що мають сталі зв’язки та забезпечують її цілісність, функціону-
вання і розвиток [10].

На думку українського економіста М. В Скиби, структура
економіки — «це комплекс внутрішніх зв’язків між основними
елементами (галузями, секторами) і окремими структурними
утвореннями всередині цих елементів, пов’язаних між собою си-
стемою суспільного поділу праці» [9, с. 11]. А на переконання
С. І. Дорогунцова, у категорії структури значну увагу належить
формам організації та управління виробництвом.

На нашу думку, структура системи — це певний її склад, еле-
ментам і підсистемам якої властиві специфічні взаємозв’язки та
відношення, що утворюють жорстко визначену організаційну
структуру. Сучасна економічна наука пропонує найрозгалужені-
шу структуру за галузевим принципом. Галузь економіки — су-
купність підприємств і виробництв, що об’єднані спільністю ви-
робленої продукції, технології і задоволення потреб.

З метою аналізу галузевої структури застосовується Класифі-
кація видів економічної діяльності (КВЕД). З 2006 р. по 2010 р.
діяла друга редакція державного класифікатора (ДК 009:2005), на
даний час використовується нова версія ДК 009:2010, що відпо-
відає Міжнародній статистичній Класифікації видів діяльності
NACE (Rev. 2, 2006). Основні принципи і загальні характеристи-
ки версій залишаються незмінними, найголовніші зміни сталися
на рівні деталізації та угруповань видів діяльності, а саме за ра-
хунок розширення представництва сфери послуг. Статистичний
аналіз 2005–2010 рр. проведений за редакцією ДК 009:2005 (сек-
ції A-O), 2010–2012 рр. — за версією ДК 009:2010 (секції A-S) [1, 2].

Метою структурного аналізу багаторівневої економічної сис-
теми є дослідження закономірностей її формування, виявлення
кількісних співвідношень між складовими, аналіз динаміки пере-
розподілу та характеристика структурних зрушень, оцінювання
якості структурних змін, розроблення рекомендацій із гармоніза-
ції структурних диспропорцій.

Структурні зрушення в економіці — це зміни в структурі еко-
номічної системи під впливом різних економічних і позаекономі-
чних факторів і під дією процесів управління економічною сис-
темою [11]. Провідний економіст країни В. М. Геєць вважає, що
саме зміни у пропорціях між елементами економічної системи
протягом певного проміжку часу і відображають структурні змі-
ни в економіці [12, с. 48].



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

141

На наш погляд, традиційний аналіз структурних зрушень у розрізі
за видами економічної діяльності необхідно доповнити вивченням
економічних явищ і процесів, що залежні від інтенсивності та швид-
кості структурних зрушень у галузях, а саме, аналізом впливу на тем-
пи економічного зростання. Це дозволить оцінити результативність
формування і функціонування усього ринкового середовища.

Запропонований напрям має прояв у структурному ефекті,
який виявляється головним в оцінці структурних змін. Іншими
словами, структурний ефект — це зміна загальної результативно-
сті економіки, що обумовлена зрушеннями у секторальній струк-
турі, елементи якої мають різні рівні показників ефективності.

Таким чином, виявлення структурного ефекту дозволяє оцінити
позитивний чи негативний вплив на зміну загальної результативно-
сті структурних зрушень у перерозподілі складових. Результатом
структурних змін стає природний перерозподіл виробничих ресур-
сів на користь тих секторів, елементів ринкової економіки, які най-
краще пристосовані до виживання в нових обставинах і мають від-
повідний потенціал для досягнення максимального ефекту від
діяльності. В. М. Геєць вважає, що прогресивними структурними
зрушеннями прийнято вважати такі, які приводять до підвищення
довготривалої ефективності економічної системи [12, с. 50].

Результативність структурних зрушень має прояв в оптиміза-
ції галузевої структури [3, 4]. На нашу думку, оптимізація — це
покращення якісних і кількісних характеристик з метою підви-
щення результатів функціонування видів економічної діяльності.
Критерієм оптимальності галузевої структури є такі співвідно-
шення між її складовими, що дають найліпший результат функ-
ціонування системи в цілому за раціонального використання ви-
трат і максимальної ефективності й утворюють найсприятливіші
умови для реалізації конкурентоспроможності економіки.

На макрорівні для діагностики фінансово-господарської дія-
льності підприємства науковцями для виявлення впливу структу-
рних зрушень на практиці застосують метод прямого перерахун-
ку [13, c. 60], сутність якого полягає у перерахунку обсягу
показника досліджуваного періоду за структурою попереднього
періоду. Завдяки цьому обчислюють чистий вплив змін у струк-
турі досліджуваного явища на результати діяльності підприємст-
ва. У попередніх дослідженнях автором пропонувалося викорис-
тання цього методу для оцінювання ступеня впливу секторальних
змін на результати функціонування національної економіки в ці-
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лому. Універсальність методу та успішна апробація його у секто-
ральному напряму дозволяє розширити межі його застосування у
напряму визначення ефекту впливу структурних зрушень за ви-
дами економічної діяльності на результативність макрорівня.

Застосувавши метод прямого перерахунку на першому етапі,
одержимо умовну вартість обсягу показника у досліджуваному
періоді за кожним видом економічної діяльності, коригуванням
його величини на структуру попереднього періоду та індекс-
дефлятор за формулою:

p
i

t
i

t
ЦП

КОРИГ
ЦП IdQQ ⋅⋅= −1

.... , (1)

де КОРИГ
ЦПQ ..  — скоригована вартість випуску (ВДВ) у досліджува-

ному періоді за структурою попереднього періоду (у постійних
цінах попереднього періоду);

t
ЦПQ ..  — фактична вартість випуску (ВДВ) у досліджуваному

періоді (у постійних цінах попереднього періоду);
1−t

id  — питома вага виду економічної діяльності у поперед-
ньому періоді;

p
iI  — індекс-дефлятор за видом економічної діяльності.
На другому етапі визначаємо обсяг зміни (приросту або змен-

шення) показника під впливом структурних зрушень в абсолют-
ному та відносному вираженні за кожним видом економічної дія-
льності:
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На останньому етапі розраховується вплив (дію) змін у струк-
турі випуску (ВДВ) на загальний обсяг у цілому по економіці,
підсумовуючи за галузевим розрізом в абсолютному вираженні
та оцінюючи позитивний чи негативний відносний вплив. Знак
«плюс» за відносною зміною вказує на покращення результатів
функціонування економіки у зв’язку з оптимізацією структури у
бік прогресивності, «мінус» — на деструктивні зміни.

Керуючись аналітичною метою, зведемо в одній таблиці структу-
рні зрушення за обсягами випуску економіки у галузевому розрізі та
їх зміну у відносному вигляді за рахунок галузевих зрушень (табл. 1).
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Якщо проаналізувати результати розрахунків у цілому за пе-
ріод 2005–2011 рр., то більшість галузей відчувають негативний
вплив зрушень у структурі на зміну обсягу як випуску, так і ВДВ.
У 2005 р. порівняно з попереднім роком прогресивні зміни відчу-
ли такі секції економіки: рибальство, діяльність транспорту і
зв’язку, операції з нерухомим майном, надання колективних та
індивідуальних послуг; у 2006 р. — торгівля, діяльність готелів і
ресторанів.

Протягом 2007–2008 рр. спостерігалась регресивність у розви-
тку секторальної та галузевої структур, що негативно вплинуло
на результати діяльності економіки та знизило обсяги випуску
виключно для всіх видів економічної діяльності. У 2008 р. найне-
гативніше зниження зафіксовано у секціях фінансової діяльності,
яка перша відреагувала на кризові явища (зниження 83,95  %), у
будівництва (зниження 76,07 %), добувної промисловості
(–67,51  %). Однак у 2009 р. галузі первинного сектора економіки
вже збільшили обсяги випуску за рахунок зрушень у структурі;
галузі вторинного сектора, навпаки, суттєво зменшили їх, особ-
ливо в будівництві, де продовжилось скорочення масштабів ви-
робництва (100,09  % — найбільший відсоток впливу протягом
досліджуваного періоду).

В умовах розгортання кризових явищ, у 2009 р. такі галузі
третинного сектора, як державне управління, освіта та охорона
здоров’я мали приріст за рахунок змін у структурі, що поясню-
ється підтримкою їх з боку держави та умовною стабільністю. У
2010 р. добувна промисловість і будівництво найбільш відчутно
відреагували на секторальні зрушення зниженням випуску
(–46,92 і –49,92  %) на тлі позитивного зростання лише за однією
секцією — діяльність готелів і ресторанів (+3,3  %). Це, на наше
переконання, імовірніше пов’язано з наближенням проведення в
Україні Чемпіонату з футболу «ЄВРО 2012» і стимулюванням
розвитку згаданої інфраструктурної галузі.

У 2011 р. економіка України продовжувала віддзеркалювати
негативний вплив галузевих структурних змін на погіршення по-
казників, але порівняно з результатами попереднього року дещо
уповільнило темп (–13,3  % у 2011 р. проти –16,19  % у 2010 р.).
Така позитивна зміна відбулася за рахунок відчутного покращен-
ня показників випуску за секціями сільське господарство, мис-
ливство та лісове господарство (–0,16  % проти –32,72  %), риба-
льство та рибництво (–23,99  % проти –39,07  %), добувна проми-
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словість (–22,45  % проти –46,92  %), будівництво (–9,59  % про-
ти –49,92  %), надання комунальних та індивідуальних послуг,
діяль-ність у сфері культури та спорту (–8,22  % проти –
23,20  %). У той же час заслуговує уваги погіршення результатів
функціонування під впливом структурних зрушень таких видів,
як діяльність готелів і ресторанів (–8,03  % проти +3,3  %),
переробна промисловість (–9,95  % проти –4,88  %), виробництво
та розподілення електроенергії, газу та води (–26,1  % проти –
5,73  %) фінансова діяльність (–9,69  % проти –0,95  %), державне
управління
(–27,06  % проти –8,58  %) та освіта (–24,08  % проти –19  %).

Результати розрахунків за показником ВДВ дають дещо іншу
картинку впливу змін у структурі на обсяги цього показника по-
рівняно з випуском (табл. 2). У 2005 р. найнегативніший вплив
відчули переробна промисловість (–59,42  %), будівництво
(–49,26  %), торгівля (–47,99  %), добувна промисловість (–
40,86  %); перелік галузей, що збільшили обсяги за рахунок цього
фактора збігається за наведеним вище аналізом, за винятком
тільки рибальства. У 2006 р. приріст під впливом структури
зафіксовано у сільському господарстві на +5,01  %, фінансовій
діяльності на +9,15  % і торгівлі на +14,87  %.

Протягом 2007–2011 рр. деформація галузевої структури най-
відчутніше позначилась на зменшенні результатів діяльності у
сферах рибальства, добувної промисловості та всіх галузей вто-
ринного сектора, що в більшості секціях практично навпіл скоро-
тило можливі обсяги ВДВ. Позитивними виявилися зміни у стру-
ктурі в кризові роки 2008–2009 рр. і 2011 р. лише для сільського
господарства (+6,42  %, +17,15  %, +10,64  %). У 2008 р. у будів-
ництві та фінансовій діяльності структурні зміни найбільш ваго-
мо знизили обсяги ВДВ. У 2010 р. секції фінансова діяльність, ді-
яльність готелів і ресторанів і державного управління відчули
позитивний вплив секторальних змін у розмірі +12,96  %,
+3,46  % і +1,55  %. Вісім видів економічної діяльності з
п’ятнадцяти за підсумками 2011 р. за рахунок позитивних струк-
турних зрушень на їх користь отримали приріст ВДВ.

Слід вказати на той факт, що структурні зрушення 2005–2011 рр.
мали переважно позитивний вплив на показники сервісного сек-
тора економіки, а негативний — індустріального сектора.

Отримані результати з використанням запропонованого мето-
дологічного підходу в розрізі секцій економіки за версією
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ДК 009:2010 практично не відрізняються в оцінці впливу струк-
турних зрушень у цілому по економіці за попереднім стандартом
(табл. 3). Цей факт підкреслює переваги методу перерахунку, що
дозволив виявити тотожній структурний ефект від галузевих змін
незалежно від кількості складових, але при незмінної їх якості.

Таблиця 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ГАЛУЗЕВИХ

СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ НА ОБСЯГ ВИПУСКУ
ТА ВДВ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПЕРЕРАХУНКУ ЗА 2011–2012 рр.

Зрушення
у структурі
випуску, в.п.

Зміна випуску
під впливом струк-
турних зрушень,

 %

Зрушення
у структурі
ВДВ, в.п.

Зміна ВДВ під
впливом структу-
рних зрушень,  %Секції

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

A 0,89 –0,24 0,73 –13,22 1,06 –0,45 3,86 –11,92
B 0,45 –0,45 –21,60 5,80 0,89 –0,81 –7,94 0,06
C –0,16 –1,77 –9,73 –5,23 –1,19 0,53 –29,92 –17,64
D 0,38 0,23 –26,72 –8,21 0,39 0,02 –90,63 –10,93
E –0,15 –0,12 –12,27 –28,28 –0,17 –0,10 1,31 –47,73
F 0,00 0,30 –15,75 –21,74 –0,18 –0,31 –3,47 –18,67
G 0,22 0,45 –18,70 –3,57 0,94 –0,63 –28,04 –3,11
H 0,40 –0,21 –7,19 –8,82 0,47 –1,04 –49,63 –12,53
I –0,07 –0,06 –7,03 –10,63 –0,02 –0,09 –0,95 –10,87
J –0,11 0,15 –15,11 2,30 –0,04 0,15 –7,54 0,17
K –0,82 –0,10 –10,87 –2,74 –1,22 –0,15 –14,29 –1,11
L 0,02 0,19 –17,27 –5,61 0,10 0,74 –43,44 –7,75
M –0,11 0,67 –40,13 20,37 –0,13 0,74 –70,19 15,63
N 0,03 0,03 –18,46 –1,40 0,05 0,06 –3,78 –2,31
O –0,45 0,25 –27,39 –5,10 –0,45 0,16 –16,52 –10,19
P –0,33 0,31 –22,74 –10,21 –0,29 0,62 –21,47 –9,02
Q –0,22 0,20 –16,55 –4,93 –0,28 0,32 –69,36 –6,94
R 0,02 0,14 0,09 17,78 0,00 0,17 –2,35 13,81
S 0,02 0,02 –10,59 –9,39 0,04 0,08 –0,10 –6,65

Економіка Х Х –13,41 –5,57 Х Х –12,04 –7,67
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Джерело: розраховано автором за даними [6].

У 2012 р. порівняно з 2011 р. галузеві структурні зрушення
найбільше негативно вплинули на обсяги випуску на такі секції:
водопостачання, каналізація, поводження з відходами (–
28,28  %); будівництво (–21,74  %); сільське, лісове та рибне
господарство
(–13,22  %), тимчасове розміщення й організація харчування
(–10,63  %); освіта (–10,21  %). Позитивний вплив структурних
зрушень у розрізі видів економічної діяльності відобразився на
функціонуванні інституційних одиниць, що належать до профе-
сійної, наукової та технічної діяльності (+20,37  %); до мистецтва,
спорту, розваг і відпочинку (+17,78  %); до добувної промислово-
сті та розроблення кар’єрів (+5,8  %); до інформації та телекому-
нікації (+2,3  %).

На відміну від попередніх років, вплив на обсяги ВДВ за 2012 р.
віддзеркалює тенденцію впливу на випуск, а саме повторюється
перелік видів економічної діяльності з позитивним значенням (B,
J, M, R) та в більшості випадків за негативними наслідками
(E, F, C, H).

Рис. 1. Характеристика зміни макропоказників
під впливом галузевих структурних зрушень методом

прямого перерахунку за 2005–2011 рр.

Висновки. Підсумовуючи результати аналізу за 2005–2012 рр.,
треба зазначити, що по національній економіці загалом значення
показника випуску під дією галузевих структурних зрушень мало



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

149

максимальне зменшення у 2008 р. на 32,65  % і мінімальне у 2006 р.
на 10,55  %, ВДВ — максимальне у 2008 р. на 28,59  % і мініма-
льне у 2011 р. на 10,92  % за ДК 009:2005 та у 2012 р. на 7,67  %
за ДК 009:2010. Користуючись даними рис. 1 і табл. 3, неважко
дійти висновку, що регресивні структурні зміни в українській
економіці почалися з 2007 р. і досягли апогею у 2008 р. Інтенсив-
ність і напрям перетворень у секторальному розподілі найпози-
тивніше вплинули на значення випуску у 2006 р. і валової дода-
ної вартості у 2011 р. за ДК 009:2005, у 2012 р. — за ДК 009:2010
р., але в жоден з років не мали прогресивної спрямованості.

Зміна кількісних співвідношень між складовими економіки
визначає збалансованість національного господарства. Економіч-
на структура залежить від ринкової кон’юнктури, монополізації
ринків, рівня розвитку продуктивних сил, масштабів і темпів на-
уково-технічного прогресу, участі в міжнародному поділі праці
та якості природних ресурсів. Структурні зміни стимулюються
розвитком новітніх технологій, зростанням доходів населення,
оновленням якості споживання. Прогресивність галузевих зру-
шень визначається структурним ефектом, який характеризує
зв’язок між спрямованістю структурних змін і динамікою макро-
показників. Результативність структурних зрушень обумовлю-
ється перерозподільними процесами у галузях економіки. Ефект
від галузевих структурних зрушень формує результативність
економіки в цілому на користь складових, що мають нижчі ви-
трати сировини та енергії, вищу продуктивність праці та якісні-
ший результат, що досягається позитивним структурним ефек-
том. Саме якість структурних трансформацій повинна забезпечу-
ватися державою шляхом оптимальної підтримки пропорцій і те-
мпів економічного зростання.
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АНОТАЦІЯ: В останні роки все більша увага приділяється різним
аспектам демографічної експансії, яка багатьма авторами по-
в’язується із проблемами національної безпеки. У цьому зв’язку
великий теоретичний і практичний інтерес викликають питання
побудови системи показників демографічної експансії, яким, на
жаль, приділяється недостатньо уваги.
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ANNOTATION: Taking into consideration that during the last years
increasing attention is paid to various aspects of population
expansion, it is quite important to consider issues related to the
definition, theoretical background as well as to the economic and
social consequences of this phenomena.
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sion, demographic expansion, estimation of demographic expansion.

З давніх часів експансія була одним із найпопулярніших спо-
собів розподілу світу. Розширення сфери свого панування або
впливу за історично сформовані кордони чи межі широко вико-
ристовувалося, як для боротьби за своє існування, так і для дося-
гнення політичних, економічних, ідеологічних, релігійних та ін-
ших цілей.
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Серед різних видів експансії, які не стосуються розподілу світу,
в останні роки особлива увага приділяється демографічній експан-
сії. Керівники провідних європейських країн (Бельгії, Великобри-
танії, Німеччини, Італії, Франції, Швейцарії та ін.) протягом дов-
гих років насаджували расову, національну та релігійну тер-
пимість, толерантність, раптом, як за помахом чарівної палички,
забули про свою колишню орієнтацію на цивілізаційні пріоритети
і в один голос заговорили про «мусульманську загрозу» Заходу,
відмову щодо будівництва мінаретів, заборону появи у громадсь-
ких місцях у національному одязі, обов’язкове примусове видво-
рення осіб окремих національностей, руйнування європейської
культури, що формувалася століттями і нагальної потреби жорст-
кого регулювання міграційних потоків, які реалізу-ють демографі-
чну експансію зі слаборозвинених регіонів земної кулі [1].

Багато фахівців, політичних і громадських діячів, серед яких
обов’язково слід згадати Ш. Громана, А. Гордона, І. Беркута,
В. Пехтіна, Ж. Пучініну та ін., намагаються привернути увагу як
урядів власних країн, так і міжнародних організацій до проблем
експансії якісно іншого роду, яка пов’язана з населенням і, на їх
думку, здатна серйозно трансформувати сформовані світові про-
порції.

Демографічна експансія — це процес скорочення питомої ваги
корінних жителів у суспільстві, а також зниження їх ролі у полі-
тичному, соціально-економічному житті за рахунок природного
та міграційного руху некорінних жителів, які не бажають при-
ймати соціальні, етнічні, релігійні підвалини і традиції, що істо-
рично сформувалися на даній території [4].

Існує досить поширена думка (особливо у середовищі право-
захисників і відповідних організацій), що будь-які розмови про
демографічну експансію, включаючи різноманітні кількісні оцін-
ки її стану та наслідків, є практичним втіленням ксенофобських
ідей, які підривають нормальні міжнаціональні контакти.

Не можна не прислухатися і до протилежної точки зору, у якій
йдеться про актуальність будь-якого (у тому числі і статистично-
го) моніторингу демографічної експансії, обумовленої реальними
загрозами для докорінної популяції, серед яких є: втрата історич-
но сформованих домінуючих демографічних, політичних, соціа-
льно-економічних, етнічних і релігійних позицій; втрата частини
споконвічної, історично сформованої території проживання;
втрата державного суверенітету (як крайню форму прояву) та ін.
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Щоб спробувати охарактеризувати стан процесів, пов’язаних
із демографічною експансією, слід використовувати певні стати-
стичні індикатори, здатні відобразити зміну статусу-кво корінно-
го етносу. Для цієї мети пропонуються найрізноманітніші показ-
ники (табл. 1).

Таблиця 1
ТОЧКИ ЗОРУ ЩОДО СТАТИСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕМОГРАФІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ

Автори Наведені показники

Ш. Громан, Бельгія (Еле-
ктронний ресурс:
http://languages-study.com)

1) питома вага серед дітей і молоді (шкільного
віку) представників некорінного населення,
осіб некорінної релігійної приналежності

І. Беркут, Україна
(Електронний ресурс:
http://bratbook.com.ua)

1) питома вага некорінного населення чи осіб
некорінної релігійної приналежності у загаль-
ній чисельності жителів;
2) наявність неформальних паралельних інсти-
тутів влади некорінного населення;
3) кількість виступів (акцій, протестів і т. д.)
некорінного населення із вимогами до офіцій-
ної влади

А. Гордон, Ізраїль
(Електронний ресурс:
http://gazeta.rjews.net)

1) чисельність некорінного населення;
2) динаміка чисельності некорінного населення;
3) питома вага некорінного населення;
4) динаміка питомої ваги некорінного населення

Ж. Пучиніна, Росія
(Електронний ресурс:
http:/ darial-online.ru)

1) чисельність некорінного населення;
2) динаміка чисельності некорінного населення;
3) кількість домогосподарств (дворів) некорін-
ного населення;
4) співвідношення рівней народжуваності ко-
рінного і некорінного населення

Аналіз змісту різних точок зору з питання статистичної харак-
теристики демографічної експансії дозволяє виявити ряд особли-
востей.

По-перше, значна частина фахівців акцентує увагу не на
причинах, а на кінцевих результатах досліджуваного процесу,
використовуючи або абсолютні, або відносні показники пред-
ставництва некорінного населення, які найчастіше розгляда-
ються у динаміці. Подібний підхід носить очевидний, але не
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послідовний характер. Звичайно, зміна питомої ваги некорін-
ного населення у загальній чисельності жителів у явному ви-
гляді відображає наслідки демографічної експансії. Однак у
цьому випадку за кадром залишаються ті безпосередні явища і
процеси, які власне і приводять до трансформації позицій ко-
рінного населення.

По-друге, не так часто, як цього б хотілося, але все ж зустрі-
чаються підходи, орієнтовані на зіставлення різноманітних пока-
зників природного та міграційного руху, відтворення і т. д. ко-
рінного й некорінного населення, що проживає на певній терито-
рії. Дана позиція базується на розумінні того, що саме розбіж-
ність характеристик народжуваності, смертності, прибуття, ви-
буття, середньої тривалості життя та ін. у кінцевому рахунку і
призводять до скорочення питомої ваги корінних жителів і змен-
шення їх ролі у соціально-економічному житті суспільства. Що-
правда акцент тут зазвичай робиться на народжуваності, що зву-
жує уявлення про реальні шляхи практичної реалізації демогра-
фічної експансії.

По-третє, зовсім невелика кількість авторів намагаються вий-
ти за рамки суто демографічних процесів і говорять про необхід-
ність оцінки політичних, економічних, соціальних наслідків змі-
ни співвідношення корінних і некорінних жителів. Вони вва-
жають, що збільшення представників некорінного населення зна-
ходить свій прояв у найрізноманітніших сферах суспільної діяль-
ності, та з тих чи тих причин може не відповідати інтересам ко-
рінної популяції. У цілому, незважаючи на відмінність, зустрі-
чаються трактування, які об’єднує та обставина, що поки вони не
дозволяють одержувати всебічну й комплексну статистичну ха-
рактеристику демографічної експансії.

У цьому аспекті виникає нагальна потреба розробки та обґру-
нтування системи показників демографічної експансії, яка в силу
своєї складності і різноманіття форм прояву навряд чи може бути
ідентифікована за допомогою одного чи навіть групи часткових
параметрів. Формування подібної системи показників вимагає
часу і спільних зусиль представників різних шкіл і напрямків,
включаючи статистику, демографію, соціологію, політологію і
ряд інших наук [2].

У загальному вигляді систему показників демографічної екс-
пансії можна представити таким чином (рис. 1).
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Рис. 1. Структура системи показників демографічної експансії

Показники внутрішньої демографічної експансії орієнтовані
на те, щоби охарактеризувати ситуацію, яка склалася всередині
самої популяції, тобто відобразити відмінність результатів тих чи
тих демографічних процесів у корінних і некорінних жителів
країни. За своєю природою вони є передвісниками або фактора-
ми, що приводять до трансформації демографічного стану в кон-
тексті експансії щодо населення.

Показники зовнішньої демографічної експансії, з одного боку,
накладаються на показники внутрішньої демографічної експансії,
тобто доповнюють, корегують її результати, а з іншого боку, сві-
дчать про компоненти поза самою популяцією, які, потрапляючи
до її складу, також призводять до експансії в області населення.

Показники наслідків внутрішньої і зовнішньої демографічної
експансії акцентують увагу на кінцевих результатах змін демо-
графічної ситуації, дають можливість побачити до чого призво-
дять процеси подібного роду як у населенні, так і в інших сферах
суспільного життя.

Говорячи про конкретний зміст кожного із виділених розділів
системи показників демографічної експансії, можна назвати такі
найважливіші індикатори (табл. 2).

Цілком очевидно, що у табл. 2 представлено лише основні по-
казники, що характеризують перебіг процесів внутрішньої та зо-
внішньої демографічної експансії, а також їх кінцеві результати.
Доповнення та уточнення наведеної вище конструкції об’єктивно
має бути нерозривно пов’язане із проведенням всебічних теоре-
тичних і прикладних досліджень суті, механізму та форм прояву
демографічної експансії у сучасному світі, які досі не вивчені на-
лежним чином, а тому ще не усвідомлені усі напрямки даного
процесу, що потребують адекватної кількісної оцінки.
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Таблиця 2
СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

ДЕМОГРАФІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ

1. Показники внутрі-
шньої демографічної

експансії

2. Показники зовніш-
ньої демографічної

експансії

3. Показники наслідківвнут-
рішньої та зовнішньої демо-

графічної експансії

• співвідношення рів-
ней народжуваності ко-
рінного й некорінного
населення;
• співвідношення рів-
ней смертності корін-
ного й некорінного на-
селення;
• співвідношення рів-
ней заміщення поко-
лінь корінного й неко-
рінного населення;
• співвідношення рів-
ней средньоїтривалості
життя корінного й неко-
рінного населення;
• співвідношення ко-
ефіцієнтів природного
приросту корінного й
некорінного населення
та ін.

• рівень і динаміка
чисельності некорін-
ного населення, що
прибуло на дану те-
риторію за рік;
• сукупна чисельніс-
ть некорінного насе-
лення, що прибуло
на дану територію
протягом певного пе-
ріоду часу (накопи-
чена величина);
• відношення чисе-
льності некорінного
населення, що при-
було на дану терито-
рію за рік, до серед-
ньорічної чисельнос-
ті корінного насе-
лення;
• рівень і динаміка
коефіцієнта мігра-
ційного приросту не-
корінного населення
та ін.

• питома вага корінного
населення у загальній чи-
сельності жителів;
• динаміка питомої ваги ко-
рінного населення узагальній
чисельності жителів;
• питома вага корінного на-
селення у загальному приро-
сті чисельності жителів;
• динаміка питомої ваги
корінного населення у за-
гальному прирості чисель-
ності жителів;
• співвідношення темпів
приросту корінного й не-
корінного населення;
• питома вага корінного
населення в органах дер-
жавної та місцевої влади;
• питома вага корінного
населення у ключових сек-
торах економіки;
• питома вага корінного на-
селення у бізнесі та приват-
ній власності (земля, неру-
хомість, фінанси і т. д.);
• динаміка розширення те-
риторіальних анклавів про-
живання некорінного насе-
лення та ін.

Одночасно не слід випускати з виду ту обставину, що у даний
час багато із найпростіших показників демографічної експансії,
розглянуті у табл. 2, не можуть бути отримані з діючих джерел
офіційної статистичної інформації. На превеликий жаль, відомос-
ті про чисельність і структуру жителів, їх національну приналеж-
ність в Україні зазвичай наводиться у публікаціях матеріалів пе-
реписів населення, тобто приблизно один раз на кілька років, а в
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багатьох країнах світу взагалі не прийнято збирати дані щодо на-
ціонального складу жителів.

Ще складніше здійснити на постійній основі зіставлення різ-
них показників природного та міграційного руху, а також відтво-
рення корінного й некорінного населення. З цієї причини не лише
ускладнений, а частіше і взагалі неможливий розрахунок бага-
тьох показників демографічної експансії. Суспільство просто
стикається із тією ситуацією, коли найважливіший процес, що
протікає всередині населення, який має політичний, соціально-
економічний характер, якщо не повністю, то принаймні частково
залишається поза увагою статистичної практики.

З теоретичної точки зору також можливий підхід, орієнтова-
ний на побудову одного узагальнюючого, інтегрального індика-
тора демографічної експансії суспільства:

СІРДЕ = ∑ Еidi,
i = 1,

де CІРДЕ — середній інтегральний рівень демографічної експансії;
i — число часткових показників, включених до розрахунку

СІРДЕ;
Bi — бали, нараховані за той чи той частковий показник, який

характеризує окремі сторони демографічної експансії;
di — вага часткового показника, включеного до розрахунку

СІРДЕ.
Його логіка зводиться до того, щоби отримати середню зва-

жену оцінку в балах із деякого числа часткових показників демо-
графічної експансії. Правда при цьому доводиться вирішувати
ряд складних і неоднозначних питань:

1) які часткові показники, що відображають стан і розвиток
розглянутого процесу необхідно включати до складу інтеграль-
ного індикатора демографічної експансії суспільства?

2) яким має бути механізм нарахування балів за досягнення чи
недосягнення певних рівнів відібраних часткових показників де-
мографічної експансії?

3) якою має бути вага (пропорційною або непропорційною)
часткових показників, включених до розрахунку інтегрального
індикатора демографічної експансії суспільства?

4) чи варто окремо розглядати внутрішню і зовнішню демо-
графічну експансію, чи інтегральний індикатор даного процесу
повинен носити загальний характер?
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Розглянутий алгоритм не є принципово новим у тому відно-
шенні, що він вже апробувався щодо зведеної оцінки демографі-
чної безпеки суспільства [3]. Однак у площині демографічної
експансії (порівняно з демографічною безпекою) його застосу-
вання значно ускладнюється встановленням та обгрунтуванням
гранично-критичних значень часткових показників, включених
до розрахунку [5]. Наприклад, якщо при обчисленні інтегрально-
го рівня демографічної безпеки такі показники, як загальні кое-
фіцієнти народжуваності й смертності, коефіцієнт дитячої смерт-
ності, середня тривалість майбутнього життя населення та ін.
можна «прив’язувати» до орієнтирів економічно розвинених
країн світу, то з демографічною експансією справа є складнішою
і носить суб’єктивний характер. Скажімо, якою повинна бути пи-
тома вага корінних жителів у загальній чисельності населення
(або серед власників землі і т. д.), не знає ніхто. А будь-які спро-
би вироблення єдиних уніфікованих критеріїв у даному конкрет-
ному випадку наштовхуються на гострі міжетнічні та міжконфе-
сійні суперечки і протиріччя.

Так, наприклад, А. Гордон (табл. 1) у своїй статті «Демогра-
фія, асиміляція і закон про повернення», усебічно розмірковуючи
про демографічну експансію арабів, зазначає: «Згідно загально-
прийнятим у світі демографічним критеріям, якщо національна
меншина становить понад 30 відсотків, то держава визначається
як бінаціональна» [6].Слідуючи цій логіці, рівень питомої ваги
некорінних жителіву 30  % вважається граничною межею демо-
графічної експансії, після подолання якої відбувається якісна
трансформація обстановки (як мінімум у плані її інтерпрета-
ції).Однак величина у 30  % носить умовний характер і, швидше
за все, не може бути чітко обґрунтована за допомогою будь-яких
критеріїв.

На закінчення, потрібно зазначити, що на сучасному етапі
розвитку цивілізації демографічна експансія є не віддаленою тео-
ретичною можливістю, а стійкою об’єктивною реальністю для
цілого ряду не лише економічно розвинених, але й усіх країн зе-
мної кулі, що розвиваються. Вона здійснює помітний вплив на
трансформацію геополітичної обстановки, серйозну і швидку
зміну традиційних підвалин життя, які століттями формувалися в
окремих частинах світу.
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MODERN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF OUTSOURCING
IN UKRAINE THROUGH THE PRISM OF THE EXPERIENCE

OF WEST EUROPEAN COUNTRIES

АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано основні тенденції розвитку
аутсорсингу з моменту його появи в середині 1990-х років до те-
перішнього часу, його сучасний стан, виявлено чинники, що стри-
мують його розвиток та запропоновано заходи щодо успішного
розвитку аутсорсингу в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: аутсорсинг, IT-аутсорсинг, бухгалтерський аут-
сорсинг, підприємство, конкурентні переваги.

SUMMARY. The article analyzes the main trends of outsourcing since
its emergence in the mid-1990’s to the present, its current status, the
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factors constraining its development, and proposed action concerning
the successful development of outsourcing in Ukraine.

KEYWORDS: outsourcing, IT outsourcing, accounting outsourcing,
business, competitive advantages.

Актуальність теми та постановка проблеми. Актуальність
даної теми насамперед пов’язана з розвитком товарно-грошових
відносин в Україні, який вплинув на формування насиченого ри-
нку товарів — ринку покупця, в якому пропозиція товару біль-
шості наявних асортиментних груп значною мірою перевищує
попит на них. Як наслідок зазначених змін в ринку відбувається
загострення конкурентної боротьби за нього і споживача ринко-
вої продукції. Саме гостра боротьба за товарний ринок, а також
різка зміна у використані виробничих технологій змушують
українські підприємства шукати нові, більш вдосконалені, ін-
струменти підвищення своєї конкурентоспроможності в боротьбі
за місце на ринку. Вирішенням цієї проблеми може слугувати
одна з найсучасніших й найуспішніших бізнес-моделей, яка дає
змогу в досягненні підприємством конкурентних переваг. Зазна-
ченою бізнес-моделлю виступає аутсорсинг, який на практиці
може реалізовуватись як маркетинговий інструмент та стратегіч-
на ініціатива.

Аутсорсинг, як і будь-яка бізнес-модель, потребує постійного
вдосконалення з метою підвищення ефективності діяльності під-
приємства. Для досягнення поставленої цілі у вигляді вдоскона-
лення аутсорсингу в Україні потрібно проводити аналіз цього
явища і всіх його складових в історичному розрізі задля виявлен-
ня помилок, які допускались на різних рівнях діяльності як само-
стійних підприємств на локальному рівні, так і органів влади —
на загальнодержавному рівні, регулюючи правове поле застосу-
вання аутсорсингу, та знаходження шляхів вирішення цих про-
блем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аутсорсинг, як ін-
струмент підвищення конкурентноспроможності й ефективності
підприємства найбільш повно розкритий в працях західних нау-
ковців: Ж.-Л. Бравара; М. Донелланна; Е. Йордона, С. Клеменса,
які досліджували саме поняття аутсорсингу та його сильні й сла-
бкі сторони. Необхідно відзначити внесок у розвиток концепції
аутсорсингу українських вчених економістів — І. Рудої та О. Зо-
зульова. Л. Ноздріна розглядає питання, пов’язані з аутсорсингом
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ІТ-проектів в Україні через призму досвіду західноєвропейських
та східноєвропейских країн[5]; А. Поплюйко на локальному рівні
досліджує сучасний стан бухгалтерського аутсорсингу в Україні,
його проблеми та перспективи розвитку [7].

Результати. Для розуміння того коли саме розпочався розви-
ток та процес становлення такого явища, як аутсорсинг в Украї-
ни, необхідно дослідити розвиток аутсорсингу як такого загалом.
Термін «аутсорсинг» походить від англійських слів «outside
resource using» — «використання зовнішніх ресурсів». Під понят-
тям аутсорсінг визначають передачу організацією окремих біз-
нес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій
компанії, яка спеціалізується у відповідній області [8].

В міжнародній бізнес-практиці цей термін визначає послі-
довність організаційних рішень, сутність яких полягає в пере-
данні деяких функцій чи видів діяльності, які раніше самостій-
но реалізувалися організацією, зовнішній організації чи
«третій стороні», як прийнято казати. Аутсорсинг часто нази-
вають «феноменом ХХ ст.», а також «найбільшим відкриттям
бізнесу за останні десятиріччя», адже це поняття увійшло в
практику бізнесу та отримало дійсно широке поширення лише
наприкінці 80-х років. В той же час ідея, щодо залучення ре-
сурсів спеціалізованої фірми для вирішення питань організації,
не є новою. Ця ідея і механізм її реалізації відомі з тих пір, ко-
ли в економічній теорії, а згодом, в науковому менеджменті,
сформувалися поняття розподілу праці, спеціалізації та коопе-
рації. Першим досвідом аутсорсерів можна вважати юридичні
послуги фірм в США та Великобританії ще на початку ХХ ст.
Першим прикладом аутсорсінгу вважається закупівля деталей
для своїх заводів Генрі Фордом.

З вищевикладеного можна зрозуміти, що аутсорсінг є досить но-
вим явищем. Встановлено, що аутсорсинг доволі часто називають
«феноменом ХХ сторіччя», так як лише в кінці 80 років це поняття
ввійшло в практику бізнесу і набуло розповсюдження. Одним із
першовідкривачів аутсорсингу вважається всесвітньо відома фірма
Kodak, які на початку 90-х років використала IT-аутсорсинг.

Враховуючи багатогранність поняття «аутсорсинг» та постій-
ну еволюцію феномену міжнародного аутсорсингу не існує чіт-
кого загальновизнаного визначення цього явища [3].

Саме через те, чітко встановити появу такого явища як аутсо-
рсинг на український ринок стає проблемою. Для цього потрібно
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встановити періоди приходу найпоширеніших у нашій країні ви-
дів аутсорсингу на український ринок.

В Україні початковий етап розвитку бухгалтерського аутсор-
сингу припав на середину 1990-х рр. (час розквіту бухгалтерсь-
ких аутсорсингових послуг у США та Європі). І зародився він у
надрах аудиту, коли аудитори зіткнулися з потребами клієнтів не
тільки в аудиторських перевірках, але й у зовнішній допомозі в
організації всіх видів обліку. На сьогоднішній день ринок бухга-
лтерського аутсорсингу в Україні тільки формується і ведення
бухгалтерського обліку у формі бухгалтерського аутсорсингу
стає все більш і більш популярним [7]. З-поміж моментів, які
стримують розвиток цього напряму у бізнес-середовищі в Украї-
ні, можна виділити кілька основних.

По-перше, це стереотипи мислення власника і керівника, які
вважають, що бухгалтер завжди повинен бути поруч з ними. По-
друге, хвилювання про те, що бухгалтерська компанія не збереже
у таємниці фінансову інформацію свого клієнта. Хоча загально-
відомо, що чесність у відносинах залежить не від того, який бух-
галтер — власний чи запрошений — обслуговує компанію, а від
порядності конкретної людини. І, по-третє, остереження, що сто-
ронній бухгалтер не у змозі врахувати специфіку конкретного
виду діяльності. Застереження зрозуміле, але невиправдане. У
бухгалтерській компанії кожен співробітник спеціалізується у
певній галузі бухгалтерії, веде підприємство з різними видами ді-
яльності, і його досвід, знання і кваліфікація набагато більші, ніж
у бухгалтера, що веде одне підприємство. Отже, на даний момент
очевидним є той факт, що бухгалтерський аутсорсинг є галуззю,
що розвивається в Україні. Тим не менше, стійкий попит вже фо-
рмується. Передусім, за рахунок компаній малого бізнесу, які на-
раховують у штаті кілька чоловік, підприємств, які не мають по-
стійного офісу, з невеликим документообігом, а також холдингів.
Крім того, актуальність послуг спеціалізованих бухгалтерів зрос-
тає у зв’язку з популярною та доволі необхідною для залучення
стратегічних інвесторів відмовою від тіньової бухгалтерії [7].

На кінець 1990-х рр. припав стрімкий розвиток IT-аутсорсингу
(на даний час Україна займає 15 місце у світі по виробництву про-
грамного забезпечення). Враховуючи розвиток найбільших видів
аутсорсингу в нашій країні, можна зрозуміти, що розвиток аутсор-
сингу в Україні розпочався в середині 1990-х рр. і продовжує свій
розвиток. Так, за період 2009–2010 рр. ринок IT-аутсорсингу в
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Центральній та Східній Європі складався з шістнадцяти країн:
України, Румунії, Угорщини, Польщі, Чехії, Білорусії, Болгарії,
Естонії, Сербії, Словаччини, Литви, Хорватії, Молдови, Латвії,
Словенії та Албанії. За цей період на ринку спостерігалася тенден-
ція до збільшення його обсягу та кількості ІТ-фахівців, зайнятих у
сфері ІТ- аутсорсингу. Що стосується України, то частка обсягу на
ринку ІТ-аутсорсингу збільшилась з 508 млн євро у 2009 р. до
637 млн. євро. — у 2010 р., тобто на 25,3  %, а кількість вітчизня-
них ІТ-фахівців у 2010 р. зросла до 20 тис. осіб. У 2011 р. ріст ін-
дустрії аутсорсингу досяг близько 20–25  %. Будучи в рейтингу 30
країн, які є найприйнятнішими для ІТ-аутсорсингу, Україна в чер-
говий раз підтвердила свій статус, отримавши перемогу у цьому
році в номінації «Место назначения для IT-аутсорсинга» у рамках
European Outsourcing Excellent Awards.

0
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Рис. 1. Сукупна ринкова вартість послуг ІТ-аутсорсінгу
в Україні за 2000–2013 рр. 1

Протягом останнього десятиріччя IT-аутсорсинг в Україні де-
монстрував показники значного зростання. Згідно з нещодавніми
дослідженнями в даний час Україна утримує свої позиції серед
найбільш привабливих провайдерів аутсорсингу і поступово про-
сувається до верхньої частини списку. Так, згідно з проведеними
дослідженнями «Щорічної Глобальної Аутсорсингової Доповіді
GS100», Україна знаходиться на 11-му місці серед 20-ти найбі-
льших світових центрів по кількості задіяних у цій сфері людей.
                   

1 http://livejournal.com/7637.html
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Україна, також, є першою у списку серед країн Центральної і
Східної Європи, випереджаючи Росію, Білорусію і Польщу.

Ринкова вартість послуг IT-аутсорсингу в Україну постійно
зростала, за винятком 2008-2009 рр., коли через глобальну неста-
більність економіки, діяльність IT-аутсорсингу також не виявля-
ла певної динаміки.

За прогнозами керівника сервісного центру компанії
IT-Solutions О. Якутко, у 2012 р. Доходи від ІТ-аутсорсингу по-
винні були зрости на 30 %. Тобто в період 2009–2012 рр. Прослі-
дковується стійка тенденція до зростання індустрії ІТ-аутсо-
рсингу в Україні і в 2012 р. темп росту становив приблизно 75 %
по відношенню до 2009 р. [6].

Впродовж усього періоду розвитку економіки України фінан-
сово-промислові групи лобіювали власні інтереси на найвищому
державному рівні, що зумовлено політикою протекціонізму. Але
на світовому ринку перспективи українських промислових під-
приємств значно гірші, тому для них важливо шукати шляхи вза-
ємного співробітництва, які допоможуть зміцнити конкурентні
позиції на власному ринку. В цьому сенсі в нагоді стає викорис-
тання саме аутсорсингу, що зумовлює його подальший розвиток.
Проте для України аутсорсинг є порівняно новою організаційною
схемою діяльності, що й обмежує її застосування. Українські
підприємства і на даний час не використовують повною мірою
переваги виробничого аутсорсингу і передають стороннім органі-
заціям лише другорядні функції: бухгалтерію, IT-розробку, та
розробку веб-сайтів, кол-центрі та юридичне обслуговування.
Найчастіше потенційні замовники посилаються на фактори,
пов’язані з довірою до постачальника (ризик розголошення кон-
фіденційної інформації й втрати контролю над пунктами), а та-
кож незначним досвідом роботи за схемою аутсорсингу (недоста-
тня інформованість про можливості та майже суцільна від-
сутність досвіду). Це свідчить про початковий етап розвитку аут-
сорсингу в України [4].

Таким чином розвивався аутсорсинг в Україні з появи в сере-
дині 1990-х рр. і до 2012 року, коли був прийнятий новий Закон
України «Про зайнятість населення» [1], де вперше було перед-
бачено поняття аутсорсингу в Україні (на законодавчому рівні) та
легалізовано саму діяльність пов’язану з передачею певних фун-
кцій стороннім організаціям з метою збільшення ефективності
діяльності підприємства. Але окрім цього Верховна Рада України
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видала Постанову «Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до деяких законів України щодо вида-
чі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання
ними роботи в Україні в іншого роботодавця» [2], яким було вве-
дено сильно ускладнений порядок видачі дозволів для здійснення
аутсорсингу і, як наслідок, дуже погіршило становище усіх орга-
нізацій, що надають послуги з аутсорсингу і зменшило ефектив-
ність цієї бізнес-моделі, що, на нашу думку, є значним кроком
назад.

В цілому використання аутсорсингових схем на вітчизняних
підприємствах може значно підвищити ефективність їх роботи та
відкрити принципово нові можливості для взаємовигідного спів-
робітництва, суттєво посилити їх конкурентоспроможність в
умовах глобального економічного середовища.

У розвинутих країнах аутсорсинг став важливим інструмен-
том забезпечення конкурентних переваг підприємства. В Україні
цей процес відбувається не так швидко, однак із загостренням
конкуренції на внутрішньому ринку, розвитком інтеграційних
процесів все більше підприємств визнають його переваги і доці-
льність використання.

Отже, можна зробити висновок, що аутсорсинг є одним із
найефективніших способів ведення бізнесу, зважаючи на ті пере-
ваги, які отримує підприємство-замовник при його використанні.
Така форма ведення бізнесу сприяє впровадженню інновацій і
покращенню інтеграційних зв’язків вітчизняних підприємств як в
межах країни, так і поза нею, без чого сьогодні неможливо забез-
печити ефективність господарської діяльності.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Поява
аутсорсингу в нашій державі припадає на середину 1990-х рр. і
це є причиною того, що більшість підприємців скептично відно-
сяться до аутсорсінгу. Щоб змінити ситуацію на краще потрібно
проводити тренінги, професійні виставки, щоб познайомити під-
приємців з даною бізнес-моделлю, що може значно аідвищити
ефективність будь-якого підприємства.

В умовах сьогодення розвиток аутсорсингу гальмується нещода-
вно прийнятими законами (Закон України «Про зайнятість населен-
ня» та Постанова Верховної ради України № 461-VII) які суттєво
ускладнюють застосування аутсорсингу тим, що було запроваджено
надзвичайно складний і тривалий порядок видачі дозволів для здій-
снення аутсорсингу. Законодавство потребує негайного вдоскона-



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

168

лення задля збільшення ефективності діяльності підприємств, які
використовують аутсорсинг в своїй діяльності. Цього можна досяг-
ти шляхом спрощення процедури отримання дозволів для здійснен-
ня аутсорсингу, а також запровадження пільгових програм для під-
приємств, що надають аутсорсингові послуги, а також для
працівників, що задіяні у даній сфері. Також, держава повинна йти
на зустріч компаніям, які надають аутсорсингові послуги, шляхом
надання рекомендацій підприємствам, задля швидшої інтеграції да-
ної бізнес-моделі в економіку України.

Нині, найбільш стрімко в Україні розвивається бухгалтерсь-
кий аутсорсинг та IT-аутсорсинг. Україна займає 11 місце у світі
по кількості залучених людей і перше у Східній Європі, що є га-
рним показником. Саме тому, не зважаючи на всі труднощі,
Україна має потенціал і всі можливості для успішного розвитку
аутсорсингу в цілому так і окремих його видів задля підвищення
ефективності діяльності підприємств і підвищення економічного
рівня держави.
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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена розкриттю взаємозв’язку вищої
освіти та сталого розвитку (далі — СР). Узагальнено ключові фун-
кції вищих навчальних закладів у контексті СР. Окреслено сучасні
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ключові особливості підходів різних країн, у т.ч. України, та міжна-
родних організацій до цього питання. Висвітлено нові види на-
вчання, які виникають у рамках освіти для СР у їх динамічному
взаємозв’язку з основними компонентами компетенції сталого
розвитку.
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ANNOTATION.The article elucidate the relationship of higher edu-
cation and sustainable development (further — SD). The key features
of higher education institutions in the context of SDare generalized.
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Постановка проблеми. Глобальна економіка все гостріше
стикається з проблемами браку ресурсів для забезпечення стало-
го соціально-економічного розвитку, збільшення асиметрій їх ви-
робництва та перерозподілу, загострення глобальних проблем,
забезпечення збалансованого розвитку економічного, соціального
та екологічного вимірів. Роль і місце інституцій вищої освіти у їх
подоланні має бути чітко визначена та, відповідно, може бути
оцінена і проаналізована.

Найнаочніше її зв’язок з науково-практичними проблемами
демонструють такі приклади. Експерти ООН встановили, що в
США до 40 % продуктів харчування, залишаються не спожити-
ми, а 25 % їжі, котру американці приносять, додому викидається
[9]. Іншим прикладом є погіршення життєвого простору в наслі-
док накопичення у світі близько 11,2 млрд тонн твердих відходів
щороку [17]. У кожній країні у таких випадках марнуються всі
ресурси, які було використано для виробництва, а також витра-
чаються додаткові ресурси для відновлення економічної, соціа-
льної та екологічної рівноваги. У результаті аналіз екологічного
майбутнього Землі показує, що до 2050 року людство буде вико-
ристовувати ресурси та виробляти відходи в 2,6 разу швидше,
ніж вони можуть бути відновлені, а вже до 2030 року нам знадо-
биться ще одна Земля, щоб покрити такий споживчий попит[18].

Аналіз останніх досліджень. Ряд науковців присвятили до-
слідження питанням розвитку університетів у контексті сталого
розвитку, серед яких — М. Кристалбридж, А. Дейл, К.Дж. Деша,
К. Харгроувз, Ф. Хесселінк, К.А. Хопкінс, Б. Джиклінг, З. Мак-
Кеоун, Г.А. М’єг, І. Ньюман, А. Різі, В. Скотт, Д. Тілбурі,
П. Вейр, П.П. Ван Кемпен, А.Е.Дж. Уолс, а також українські дослід-
ники Масловська Л.Т., Непеїна Г.В., Патон Б.Є., Садовенко А.П.,
Середа В.І., Висоцька О.Е. та інші. На жаль, більшість із них роз-
глядають внесок університетів у забезпечення СР досить фрагме-
нтарно. За останні 8 років у середньому 92 % публікацій на тему
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СР до ключових питань відносять також і діяльність університе-
тів; варто відмітити тенденцію до зростання цього показника — з
84 % у 2007 р. до 95 % у 2014 році (табл. 1).

Невиявлені раніше частини проблеми. У працях, на які
опиралися автори при підготовці цієї роботи, відсутнє узагальне-
не викладення цілісної парадигми місця університетів у забезпе-
ченні сталого розвитку. Зараз, упродовж останнього року «Деся-
тиліття освіти в інтересах сталого розвитку» (2005–2014 рр.),
оголошеного ООН у 2002 році, цілком доречно переглянути роль
університетів для освіти в інтересах СР.

Метою цієї роботи є проведення узагальнення здобутків сві-
тової думки щодо ідентифікації ролі та місця університетів у за-
безпечені сталого розвитку глобальної економіки та суспільства.
Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:
окреслити базис проведення досліджень університетів у паради-
гмі сталого розвитку; виявити особливості участі міжнародних
організацій в освіті для СР; ідентифікувати ставлення країн до
освіти для СР; визначити університетські компетенції СР; роз-
глянути ключові виміри університету в контексті СР.

Таблиця 1
КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ НА ТЕМУ УНІВЕРСИТЕТІВ

І СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ПОШУК ЗА КЛЮЧОВИМИ СЛОВАМИ)

Рік «сталий розвиток» «університет» +
«сталий розвиток»

«освіта» +
«сталий розвиток»

2014 220 210 24

2013 271 257 25

2012 235 218 12

2011 223 212 3

2010 164 148 11

2009 157 146 9

2008 122 112 3

2007 121 102 1

Всього 2160 2002 110

Джерело: складено автором за даними ScienceDirect database [24]
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Основний матеріал. Виділяють досить багато визначень по-
няття «сталий розвиток». Їх узагальнення дає нам, що СР прагне
задовольнити потреби і сподівання нинішнього покоління, не за-
вадивши здатності задовольняти потреби майбутнього [22]. Од-
ночасно сталий розвиток є процесом змін, у якому експлуатація
ресурсів, спрямування інвестицій, орієнтація технологічного роз-
витку та інституційні зміни здійснюються відповідно як до май-
бутніх, так і нинішніх потреб. СР також визначається як підтрим-
ка рівноваги з одного боку між потребою поліпшити життя
людей і досягти відчуття добробуту, а з іншого — збереженням
природних ресурсів і екосистем, від яких залежать майбутні по-
коління [27]. Він заснований на довгостроковому підході, який
враховує нерозривність екологічних і соціально-економічних ас-
пектів діяльності у сфері розвитку [10].

Необхідність переходу на сталий розвиток, який прагне пере-
шкодити деградації навколишнього середовища і екології в рамках
інтегрованої ціннісної структури справедливості для наступних по-
колінь і світу в цілому так чи так впливає на всіх учасників глобаль-
ного суспільства [14]. Про роль освіти у сприянні сталому розвитку
вперше було згадано в главі 36 «Порядку денного — 21» [3].Освіта
в інтересах сталого розвитку (ОСР) визначається як такі знання, на-
вички, розуміння і цінності для участі у прийнятті рішень про те, як
робиться будь-що індивідуально і колективно, на місцевому і гло-
бальному рівнях, та які поліпшать якість життя без негативного
впливу на планету майбутнього [5].

Системи вищої освіти країн, представлені університетами, зараз
проходять через зміни, які обумовлені складними викликами глоба-
лізації вищої освіти, зростаючої конкуренції, масифікації освіти (у
зв’язку з розвитком ІКТ, онлайн-навчання та МВОК) тощо. Необ-
хідність йти в ногу з часом, вводячи ОСР у свою практику, вияви-
лась ще одним випробуванням, з яким зіткнулись університети.
Узагальнення літератури засвідчує, що до пов’язаної з ОСР найчас-
тіше відносять: освіту з питань миру, прав людини, споживача, роз-
витку, здоров’я, ВІЛ/СНІДу, біорізноманіття, статі, інклюзивну
освіту, мультикультурну освіту, цілісну, глобальну, громадянську,
освіту щодо зниження ризику від стихійних лих, екологічну, зміни
клімату та щодо продовольчої безпеки. Хоча очевидно, що на пи-
тання слід дивитися ширше з подальшою деталізацією.

Беручи до уваги огляд актуальної літератури з питань універ-
ситетів та СР, а також ролі університетів у посиленні СР на регі-
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ональному рівні, було запропоновано аналітичну матрицю-па-
радигму «університети для сталого розвитку» (рис. 1). Вона є
основою даної роботи та може бути фундаментом для подальших
взаємопов’язаних досліджень.

Участь міжнародних організацій в ОСР
Велика увага проблемам СР та освіти в інтересах СР приділя-

ється міжнародними організаціями. Це не дивно, беручи до уваги
глобальний масштаб задач, які необхідно вирішити, так як лише
спільними зусиллями, як інтелектуальними, так і фінансовими,
можна досягти масштабної цілі переходу до більш «сталого» су-
спільства. Міжнародні організації системи ООН приділяють зна-
чних зусиль аналізу поточної ситуації, проведенню досліджень,
формуванню пропозицій і впровадженню послідовних дій з ме-
тою досягнення прогресу з впровадження принципів СР по всьо-
му світу. Вони також є ключовими агентами моніторингу прогре-
су в ОСР як в окремих країнах, так і на світовому рівні.

РЕГІОНАЛЬНИЙ
РІВЕНЬ

УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ
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ГЛОБАЛЬНИЙ
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співпраця

Глобальні
виклики

Глобаль-
на кон-
куренція
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пітал
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ний роз-
виток

Економічний
розвиток

Інтелектуальний
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— виробництво»

Створен-
ня знань

Переда-
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Рис. 1. Аналітична матриця — парадигма
«університети для сталого розвитку»

Джерело: складено авторами на основі [25].
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Міжнародні організації діють здебільшого як каталізатор для
реальних заходів. Беручи до уваги тенденції в ОСР по всьому сві-
ті, експерти ЮНЕСКО відмічають значні зміни в педагогіці та
виникнення нових типів навчання. Іноді ОСР реалізовується че-
рез різні типи навчання і пов’язує кілька предметів і галузей
знань. Згідно з даними глобального моніторингу і опитування,
було визначено 9 типів навчання, які асоціюються з ОСР: еврис-
тичне навчання; передавальне навчання; колобораційне навчан-
ня; проблемно-орієнтоване навчання; предметне навчання; між-
дисциплінарне навчання; соціальне навчання; навчання на основі
системного мислення [26, с. 26]. Було визначено і такі форми на-
вчання, як філософське осмислення незалежно від віку, дослі-
дження цінностей, самоосвіта, експериментальне навчання, на-
вчання на базі громади, навчання на основі дій. Важливо
усвідомлювати, що ОСР не може складатись з лише одного типу
навчання, це завжди комплекс із різних типів, який повинен від-
повідати групі студентів (їх віку, знанням, інтересам і т.п.), кон-
тексту навчання і наявним ресурсам.

Близько сотні Регіональних експертних центрів з ОСР разом з
Університетськими ініціативами ООН з різних країн сформували
глобальну мережу, покликану вирішувати місцеві виклики ста-
лому розвитку шляхом проведення досліджень і розвитку потуж-
ностей. Ці центри націлені об’єднати освітні установи, посилити
спілкування, скоординувати співпрацю між усіма учасниками
процесу з метою поширення освіти в інтересах СР [25, c. 80]. Це —
один з головних міжнародних внесків у місцевий розвиток, що
включає університетські ініціативи.

ОСР на національному рівні
ОСР поступово знаходить своє місце в освітніх спільнотах:

близько 100 країн з усього світу створили національні координа-
ційні органи, розглядаючи ОСР у якості релевантного підходу до
глобальних проблем сучасності. У деяких випадках ОСР була
впроваджена радше як теоретичні рамки, без внесення до навча-
льних програм — з вибірки, до якої увійшли 50 країн, у 26-ти не
було виявлено доказів впровадження ОСР у 2008 р., однак до
2012 р. таких залишилось лише 10 [26, c.12]. За даними цього
опитування 59 % країн уже запровадили окремі дії стосовно осві-
ти з біорізноманіття, яких 95 % включили цей вид навчання в по-
чаткову освіту, 100 % у середню освіту, 83 % у вищу освіту і
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85 % — у педагогічну освіту [26, c. 18]. Очевидно, що ідея СР у
багатьох країнах використовується в національних економічних
інтересах для забезпечення довгострокової конкурентоспромож-
ності країни.

У США значна увага приділяється освіті стосовно кліматич-
них змін. Спільні зусилля уряду та місцевих органів влади, уні-
верситетів, шкіл і неурядових установ є важливими елементами,
які роблять свій внесок у федеральні програми, покликані просві-
тити громадськість стосовно проблеми зміни клімату. Державні
агентства, які опікуються питаннями навколишнього середовища
та енергетики, забезпечують навчання та тренінги для виклада-
чів, і часто це проводиться у співпраці з університетами та місце-
вими підприємствами. На рівні середньої та вищої школи, місцеві
органи влади впроваджують заняття по кліматичним змінам у
шкільні програми; університети, з допомогою з боку неурядових
організацій, надають навчання викладачам і студентам з питань
важливості енергоефективності. Низка неурядових організацій
(групи зі збереження дикої природи, наукові та освітні організа-
ції), проводячи програми і опитування, розповсюджуючи брошу-
ри, публікуючи статті у ЗМІ тощо, докладають значних зусиль у
формуванні суспільного розуміння важливості СР, і зокрема ін-
формуючи про наукове підґрунтя, вплив і можливі рішення про-
блем [26, c. 18].

Євросоюз підходить до питань СР дещо ширше. В політики зі
СР включено такі питання, як зміна клімату, «чиста» енергетика,
екологічний транспорт, відповідальне споживання і виробництво,
збереження і управління природними ресурсами, здоров’я, соціа-
льна адаптація, демографія і міграція, бідність у світі, а також ви-
клики сталому розвитку. Публікація Європейської Комісії «Оно-
влені стратегічні рамки європейської співпраці в освіті» покли-
кана спрямовувати співпрацю в освіті для СР до 2020 р., а про-
грама «Навчання впродовж життя (2007—2013 рр.)» слугувала
першим інструментом для розвитку і підвищення ролі освіти і
систем навчання. У ряді праць проаналізовано процес впрова-
дження принципів СР у країнах ЄС, зокрема у Швеції, Португа-
лії, Франції, та в регіонах Центральної та Східної Європи, і у ба-
гатьох з них відмічено, що принцип академічної свободи є
основоположним в управлінні університетом [2; 6; 8; 13; 23].

Не лише розвинені країни проводять діяльність у сферах,
пов’язаних з освітою для СР. На Філіппінах у Національному плані
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дій у сфері освіти про навколишнє середовище (2005–2014 рр.) за-
декларовано інтеграцію освіти про навколишнє середовище в на-
вчальні плани на всіх освітніх рівнях; також, створено систему
інтегрованих педагогічних тренінгів. У Індії Центром природни-
чої освіти запущено програму «СО2 — Правильний вибір» стосо-
вно кліматичних змін та індивідуального вибору стилю життя у
більше ніж 70 000 шкіл [26, c. 22].

Освіта для сталого розвитку в Україні
В Україні було вирішено створити нову інтегровану навчаль-

ну програму для ОСР, а не доповнювати додатковим матеріалом
уже існуючі шкільні предмети, а також запровадити її в рамках
сучасної загальноосвітньої школи [26, c.23]. Українські освітяни
традиційно пов’язують питання СР з природничими науками, і,
без сумніву, такий підхідє корисним. Однак, ОСР також вимагає
значної уваги до соціальних аспектів, адже стійке суспільство не
може функціонувати без демократії, постійного діалогу та деле-
гування влади, і є можливим за умов, коли взаємовідносини між
людьми базуються на повазі, толерантності і співпраці, а ці аспе-
кти далеко виходять за рамки природничих наук, і з точки зору
стандартних навчальних програм відносяться до соціальних наук,
суспільної психології або навіть філософії.

У «Національній парадигмі сталого розвитку України» визна-
чено сучасні тенденції, стратегічні засади та перспективи СР
України в глобальному середовищі відповідно до наявного стра-
тегічного потенціалу держави та цілей розвитку. Освіта визнача-
ється передумовою і водночас пріоритетним засобом досягнення
СР, маючи найбільший вплив на формування суспільної обізна-
ності з таких питань, як екологія, етика, а також на становлення
цінностей і підходів, навичок і моделей поведінки, які асоцію-
ються зі сталим розвитком [1, c.18]. Однак, негативним аспектом
є несформованість інституційного забезпечення впровадження
концепції ОСР у практику, зокрема в Україні не створено спеціа-
льний регулюючий орган, як це передбачено Стратегією Євро-
пейської економічної комісії ООН для освіти в інтересах СР, і на-
вчальні курси з ОСР викладаються лише в не багатьох універси-
тетах, запроваджена в Україні модель економічного розвитку не
має необхідної соціальної спрямованості. Не було створено сере-
дній клас, який є основним носієм демократії, соціальної та полі-
тичної стабільності в суспільстві, а також не забезпечено станов-
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лення адекватної соціальної інфраструктури [1, c. 33]. Через по-
дібні проблеми на фоні певних позитивних зрушень (поширення
екологічної освіти, урізноманітнення культурної діяльності) від-
мічаються значні диспропорції у сферах охорони здоров’я, жит-
лово-комунального обслуговування населення тощо.

На даний час основними формами діяльності, націленої на до-
сягнення сталості в університетах, є різноманітні проекти, які ви-
конуються у співпраці з бізнесом, неурядовими та міжнародними
організаціями, а також іншими зацікавленими сторонами. Зокре-
ма деякі дослідження показують, що залучення до подібних про-
ектів учасників із-за меж університетів виявилось значно ефекти-
внішим для реалізації проектів, націлених на сталий розвиток, у
порівнянні з випадками, коли брали участь лише представники
академічної спільноти [4]. Однак досі немає доказів широкомас-
штабного впровадження ОСР у навчальні програми університе-
тів. Таким чином, існує необхідність переосмислення всього під-
ходу до ОСР у національній системі освіти та на рівні інституцій.

Університетські компетенції в ОСР
Нещодавні дослідження доводять, що питання СР в універси-

тетах знаходиться на ранній стадії впровадження в процес на-
вчання, і ще багато треба вивчити для того, щоб концепцію СР
було повністю впроваджено, а вища освіта стала справжнім ліде-
ром у забезпеченні СР [19].

Університети починають переорієнтовувати навчальні проце-
си, дослідження, діяльність з місцевим населенням у бік концеп-
ції СР. Зміна відбувається не зважаючи на економічний тиск і та-
кі освітні реформи, які вимагають більшої ефективності меншим
коштом. За концепцією «потрійної спіралі», університети є пов-
ноцінними партнерами уряду та промисловості з точки зору вне-
ску в економічний розвиток в економіці знань [16]. Університети
збагачують людей компетенціями, а на національному рівні —
інтелектуальним капіталом.

Досить часто університети використовують ідею «сталості» з
метою внутрішньої реорганізації і перепрофілювання, впрова-
джують системне мислення шляхом аналізу взаємозв’язків, від-
носин і взаємозалежностей. Деякі з них розроблюють і впрова-
джують нові форми інтерактивного, інтегративного і критичного
навчання, які можуть допомогти людям зрозуміти сталий розви-
ток і долучитись до нього. У навчанні і дослідженнях ставиться
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новий наголос на реальні виклики сучасності і сталому розвитку,
з якими стикаються в місцевих і регіональних громадах. Таке
зміщення акценту розмиває кордони і посилює інтелектуальний
діалог між традиційними установами та громадянами.

Університети роблять внесок у розвиток компетенції зі СР
всередині та за межами вищої освіти через курси, програми про-
фесійного розвитку, дії з інформування населення тощо. Щоб бу-
ти ефективною, освіта для СР повинна базуватись на системному
підході, бути всеохоплюючою, фокусуватись на значно більшому
ніж знання, розглядати цінності і моделі поведінки студентів як
основу покращення їх здатностей вирішувати проблеми [21].
Відповідні зміни в навчальних програмах і планах повинні базу-
ватись на ціннісному підході та доповнюватись холістичним і
міждисциплінарним підходами з використаннями компетентніс-
них стратегій. Генерична «компетенція сталості»,яка була визна-
чена на основі ідей розробленої в Німеччині Gestaltungs komptenz,
об’єднує такі компоненти [26, c. 45]:

• здатність спрямовувати роздуми в майбутнє, діяти в умовах
невизначеності, справлятись із передбаченнями, очікуваннями і
планами на майбутнє;

• уміння працювати у міждисциплінарній манері;
• вміння бачити взаємозв’язки, відносини і взаємозалежності;
• досягнення відкритості у сприйнятті, транскультурного ро-

зуміння і кооперації;
• компетенція участі;
• компетенція планування і реалізації заходів;
• здатність відчувати співчуття і солідарність;
• компетенція мотивувати себе та оточуючих;
• компетенція зважено реагувати на індивідуальні і культурні

концепції.
Деякі дослідники обґрунтовують, що необхідно підтримувати

баланс між компетенціями, вже інтегрованими в програму на-
вчання та тими, що пов’язані з навичками системного і спрямо-
ваного в майбутнє пізнання та навичками діяти [15]. Тому визна-
чення компетенції СР необхідно періодично переглядати, щоб
можна було проаналізувати і відслідкувати прогрес, відзвітувати
про еволюцію підходів до концепції СР як такої, що є вбудова-
ною в університетські системи, чим можна заохотити університе-
ти звітувати перед громадськістю і залучати її до дискусії з дано-
го предмету.
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Концепція СР повинна бути включена до місії університету і
глибоко інтегрована у всі курси і навчальні програми, а також у
всі інші види діяльності університету — дослідження, комерціа-
лізація знань і результатів досліджень (рис. 3). Що стосується су-
часних функцій університету, його ключових ролей — освітньої,
дослідницької і управлінської, — то вони теж модифікуються.
Окрім традиційної функції надання знань, університети стають
центрами навчання, слугуючи суспільним потребам. Університе-
ти виконують центральну роль у процесі СР, оскільки вони є
ключовими гравцями як в індивідуальних, так і колективних і су-
спільних системах навчання [25, c. 76].

Рис. 3. Сталий розвиток: ключові виміри університету

Маючи суттєвий вплив на регіональний розвиток, університе-
ти здатні виконуючи дослідницьку функцію справитись із необ-
хідністю створення комбінації фундаментальних і прикладних
досліджень, різноманітних міждисциплінарних досліджень тощо;
маючи всі необхідні організаційні передумови, вони також мо-
жуть виявити і відслідкувати напрями, за якими необхідні зміни,
а також спрямувати в потрібному напрямку тих, хто приймає рі-
шення [11].

Стосовно управлінської ролі, немає сумніву, що співробітники
факультетів і управлінці університету є важливими учасниками
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процесу регіонального розвитку, адже вони беруть у ньому
участь, забезпечують експертні поради і роблячи власний внесок
у економічний і суспільний добробут [7]. Однак у міру зростання
масштабів і складності видів університетської діяльності виникла
необхідність покращення системи управління таким чином, аби
вона могла впоратись з цими труднощами, а це є ще одним ви-
кликом для сучасних університетів.

Дослідження, проведені в університетах США, Латинської
Америки і Китаю у 2013 р., показали, що включення тем з
управління ресурсами в процесі вдосконалення академічних
програм — найприйнятніший підхід у всіх цих трьох регіонах,
спрямований на пропагування ідеї СР [12]. Іншим є розвиток
програм, які покривають тематику таких предметів, як розвиток
людського потенціалу, дизайн суспільних систем і сталий еко-
номічний розвиток і процвітання. Китайці, зокрема, активно
поширюють ідеї «зеленого університету», які є близькими до їх
традиційної культури [28].

Разом із задекларованим пріоритетом СР університети здатні
впливати на громади, суспільний і економічний розвиток, так чи
так трансформуючи регіональний розвиток. Вплив університетів
зростає разом з підвищенням їх активності на міжнародній арені,
співпраці з приватним сектором, і часто надаючи поради корпо-
раціям, таким чином спрямовуючи їх на шлях до більшої соціа-
льної відповідальності. Володіючи повним потенціалом впливу
на широкі суспільні кола, через реалізацію їх функцій (рис. 3),
університети є сполучною ланкою між глобально проголошени-
ми пріоритетами розвитку та їх поширенням в щоденні практики.

Висновки. Університет, який можна назвати таким, що діє
на принципах СР, має характерні ознаки, а саме: прагне до
найвищої академічної успішності, намагається включити люд-
ські цінності у всі аспекти людського життя, і пропагує впро-
вадження практик, пов’язаних із сталим розвитком, у навчан-
ня, дослідження, зв’язки з громадами, управління енергетикою
і ресурсами, а також планування і використання землі з ура-
хуванням принципів постійного моніторингу і сталого розвит-
ку [20].

Сучасне суспільство живе в гірших умовах з точки зору якості
навколишнього середовища, ніж століття тому, однак у майбут-
ньому ситуація може погіршитись за умов бездіяльності. Універ-
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ситети стикаються з необхідністю впровадження освіти в інтере-
сах СР, яка теоретично і практично розроблена на різних рівнях:

— сталий розвиток у навчанні є необхідним через величезний
вплив випускників, котрі прямо впливають на зміни у світі.

— у дослідженнях врахування принципів СР є обов’язковим
перед тим, як результати комерціалізують, і навіть перед їх ініці-
юванням;

— принципи СР мають бути пріоритетнішими, ніж отримання
короткострокового прибутку, і враховуватись у першу чергу у
будь-яких видах діяльності закладів вищої освіти. Тільки так мо-
жна досягти позитивних зрушень у місцевих спільнотах у довго-
строковій перспективі.

Сучасний університет не може набути статусу «флагмансько-
го» або ж університету світового класу, не будучи активно залу-
ченим до освіти в інтересах СР. У часи, коли вища освіта відхо-
дить у своїй меті від набуття інформації і знань до навчання
компетенціям, необхідним для обробки інформації, прийняття
рішень, діяльності в умовах невизначеності, місія університетів
стає більш широкою, ніж просто освіта, система вищої освіти по-
кликана навчати цінностям. Відтепер ця місія — не тільки на-
вчання висококваліфікованої робочої сили майбутнього, але та-
кож формування глобального громадянина, розсудливого і
відповідального за власні рішення, їх наслідки та готового поже-
ртвувати короткостроковим прибутком заради майбутньої біль-
шої цінності. Саме тому система вищої освіти, маючи необхідний
потенціал і засоби впливу на громадськість, є ключовим агентом
прийняття і впровадження принципів сталого розвитку в суспіль-
стві забезпечуючи його довгострокову конкурентоспроможність.
У досягненні такої місії університети мають не лише активно
впливати на студентів і викладачів, але й ефективно використо-
вувати ресурс співробітництва з міжнародними організаціями,
урядовими структурами та громадськими організаціями.
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ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСАХ ТНК
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

АНОТАЦІЯ. У статті здійснено аналіз процесів навчання в страте-
гічних альянсах ТНК і вплив даних процесів на конкуренті позиції
компаній, що приймають участь в альянсі. Розкрито сутність і спе-
цифіка еволюції стратегічного альянсу в результаті процесу між-
організаційного навчання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: стратегічний альянс, ефективність, модель
міжорганізаційного навчання, компетенції партнеру, інтерналізація
знань.

ANNOTATION. The article is aimed to analyze the educational
process within TNC’S strategic alliances and to determine the
influence of such process on competitive positions of the companies
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that take part in such organizational structures. The essence and the
specific of the strategic alliances evolution as the result of interorgani-
zational education is identified in the current article.

KEY WORDS: strategic alliance, efficiency, the model of the interor-
ganisational study, partner’s competitions, the internationalization of
the knowledge.

Постановка проблеми. Глобальні трансформації останніх де-
сятиліть значно посилили конкурентну боротьбу на світових ри-
нках. Необхідність забезпечення максимально швидкого й ефек-
тивного реагування на зміни зовнішнього середовища змушує
топ-менеджмент ТНК звертати увагу на вибір найбільш ефектив-
них конкурентних стратегій. В умовах об’єктивної необхідності
розвитку різних форм кооперації, з одного боку, і складності ево-
люції глобальних організаційних структур — з іншого, ТНК де-
далі частіше використовують стратегічні альянси у формуванні
міжнародних партнерських відносин. Ці особливості зумовлю-
ють надзвичайну актуальність дослідження стратегічних альянсів
ТНК та необхідність обґрунтування методів підвищення ефекти-
вності процесу навчання в зазначених еволюційних формах орга-
нізації діяльності ТНК.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідженню транско-
рдонних стратегічних альянсів як конкурентної стратегії ТНК
присвятили свої роботи зарубіжні вчені Б. Гаррет, Д. Даннінг,
П. Дюссож. Питання між організаційного навчання в стратегіч-
них альянсах розглядали, в тому числі, Г. Хеймел, А. Інкпен і Б.
Сімонін.

Мета статті полягає у дослідженні процесів навчання та об-
міну знаннями між партнерами в стратегічних альянсах й впли-
ву даних процесів на конкурентні позиції компаній-учасниць
альянсу.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день страте-
гічні альянси, в тому числі транскордонні, стали невід’ємною ча-
стиною міжнародної економічної системи, зокрема у 2013 р. у
міжнародному бізнесі було укладено більше ніж 2 тис. альянсів, а
середній темп приросту зазначених організаційних форм, що
укладаються щорічно становить близько 15 %. Разом з тим, варто
зазначити, що участь у стратегічних альянсах пов’язана з цілим
рядом трудностей, близько 50 % від загальної кількості альянсів
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не досягає поставленої мети, що свідчить про необхідність звер-
нення особливої уваги на питання щодо формування методів і
механізмів підвищення ефективності використання даної стра-
тегії.

Проведений комплексний аналіз функціонування стратегічних
альянсів ТНК на сучасному етапі розвитку міжнародного бізнесу
вказує на необхідність забезпечення ефективного процесу на-
вчання між компаніями-партнерами як однієї з необхідних пере-
думов для досягнення високої результативності та створення но-
вих можливостей щодо економічного зростання і адекватного
реагування на швидкі зміни зовнішнього середовища функціону-
вання альянсу. В статті автором з урахуванням різних факторів
впливу ідентифіковано особливості міжорганізаціного навчання
як одного із методів підвищення ефективності діяльності такої
організаційної структури.

В організаційному контексті, прагнення компанії навчатись
являє собою сформульоване бажання з боку топ-менеджменту
компанії перейняти знання та компетенції партнеру.

Як показує аналіз практики функціонування стратегічних
альянсів у міжнародному бізнесі, основними рівнями організа-
ційного навчання є навчання одиничного циклу. Навчання оди-
ничного циклу, в свою чергу, передбачає поступові зміни, що не
зачіпають основоположні цінності компанії і, як правило, відбу-
ваються в рамках чинної системи організаційних процесів, у той
час як навчання подвійного циклу потребує перегляду існуючих
норм і правил. Вторинне навчання передбачає підвищення ефе-
ктивності процесу навчання, являючи собою «навчання віднос-
но навчання». На противагу вторинному навчанню, перші два
рівня стосуються «первинного навчання». У той же час найпо-
ширенішим рівнем навчання в стратегічних альянсах ТНК у су-
часних умовах є навчання одиничного циклу. Існують три осно-
вних типи навчання одиничного циклу в стратегічних альянсах:
по-перше, це інтернаціоналізація інформації, знань і компетен-
цій партнеру (власне міжорганізаціне навчання); по-друге, це
можливість краще «пізнати» свого партнера, його цілі і методи
діяльності, що допоможе в подальшій співпраці; нарешті, це
отримання досвіду в сфері управління стратегічними альянсами,
що, можливо, зробить участь компанії у майбутніх альянсах
ефективнішою.
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Ефективність інтерналізації знань і компетенцій партнеру за-
лежить як від характеристик обох партнерів, так і від характерис-
тик самого знання, що передається в процесі навчання. До харак-
теристик партнеру, знання якого ТНК намагається інтерналі-
зувати, можна віднести прагнення захистити своє знання, а також
культурні та організаційні відмінності від партнеру, що навчаєть-
ся, які знижують ступень «прозорості» знань навіть за відсутності
цілеспрямованих зусиль щодо захисту знань і компетенцій. Так,
культурні відмінності здатні скоротити потоки інформації між
партнерами, що негативно вплине на ефективності навчання.
Найяскравіше даний феномен можна прослідити на прикладі мо-
вних відмінностей. Відмінності між партнерами включають у се-
бе й відмінності в організаційній культурі, оскільки передача
знань між компаніями здійснюється за рахунок множинності
«індивідуальних» обмінів між співробітниками, відмінності в
організаційній культурі компаній-партнерів ускладнюють кому-
нікації і знижують ефективність навчання. «Непрозорість» пар-
тнера, що викликана відмінностями в національних та організа-
ційних культурах, може виявитись вагомою перепоною на
шляху трансферу знань, ніж свідомо впроваджені організаційні
механізми.

Поєднані разом, характеристики партнера, що навчає (можли-
во, всупереч своєму бажанню) та характеристики знання обумов-
люють ступінь невизначеності знання (knowledge ambiguity) [6,
р. 597]. Невизначеність розуміється як нездатність партнера, що
навчається, зрозуміти, які саме компетенції є джерелом конкуре-
нтних переваг. У загальнішому розумінні, невизначеність знань
передбачає нерозуміння логічних зв’язків між діями та результа-
тами, між причинами та наслідками, що являє собою суттєву пе-
решкоду на шляху передачі, інтерпретації, асиміляції та наступ-
ного використання знання. Невизначеність протистоїть бажанню
та можливостям ТНК, що навчається провести інтерналізацію не-
обхідних знань і компетенцій. Саме на подолання невизначеності
знань мають бути спрямовані зусилля менеджменту ТНК у тому
разі, якщо її ціллю в рамках стратегічного альянсу є інтерналіза-
ція знань і компетенцій партнера. Основними характеристиками
знання, що впливає на ступінь його невизначеності, є «скритість»
(taсitness) знання, його складність і специфічність, а також його
відповідність базі компетенцій компанії, що навчається. «Скри-
тість» знання визначається можливістю його кодифікації. Наяв-
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ність «скритого» знання пояснюється тим, що співробітники
компанії, як правило, знають більше, ніж вони можуть розказати.
«Скрите» знання наділене суттєвим ступенем невизначеності і
важко піддається накопиченню та передачі, оскільки його носія-
ми є люди, на відміну від знання, що є формалізованим, яке може
бути збережене, наприклад на паперових чи електронних носіях.
«Специфічність» знання визначається можливістю його імпле-
ментації в практичній діяльності, відмінній від початково запла-
нованої, без значних втрат продуктивності. Специфічні знання
володіють більшим ступенем невизначеності, оскільки для їх ро-
зуміння партнеру, що навчається необхідно розбиратись в особ-
ливостях діяльності, в процесі якої застосовуються дані знання.
Складність знання характеризується кількість його взаємозв’яз-
ків із різноманітними технологіями, діями, індивідами та ресур-
сами. База компетенцій компанії являє собою сукупність техно-
логій, якими компанія вже володіє або в сфері яких вона має пев-
ний досвід. Для того, щоб ефективно використовувати набуті в
процесі навчання знання компанія повинна володіти певним до-
свідом у даній області, деякою кількістю інформації, що пов’яза-
на з новим знання [5, р. 248].

Основними характеристиками компанії, що навчається, та
впливають на ефективність процесу навчання є наявність праг-
нення до навчання, а також наявність можливостей для навчан-
ня — виділення достатньої кількості ресурсів, створення відпо-
відної системи мотивації персоналу, формування серед спів-
робітників відповідного ставлення до навчання. ефективність
процесу інтерналізації знань і компетенцій набуває особливого
значення в стратегічних альянсах між компаніями-конкурен-
тами, оскільки та компанія, що здатна раніше заволодіти необ-
хідними для неї знаннями партнера, може після досягнення
своїх цілей вийти із альянсу, в результаті чого її конкурентні
позиції по відношенню до колишнього партнера посиляться.
Відповідно до результатів емпіричного дослідження Б. Гаретта
та П. Дюссожа, 41 % альянсів призводить до підвищення конку-
рентних позицій одного з партнерів за рахунок інших і лише у
1,5 % випадків поліпшуються конкурентні позиції всіх компа-
ній-партнерів альянсу [2, р. 57].

На рис. 1 нами представлено процес між організаційного на-
вчання в стратегічних альянсах ТНК у сучасних умовах розвитку.
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Рис. 1. Міжорганізаційне навчання в стратегічних альянсах ТНК

У той же час для того, щоб підвищити ефективність стратегіч-
них альянсів, спрямованих як на інтерналізацію знань і компете-
нцій партнера, так і на досягнення інших цілей, ТНК необхідно
докладати свідомих зусиль для розвитку компетенції в області
управління стратегічними альянсами. Досвід, отриманий в про-
цесі участі в певному альянсі, може бути заснований на практиці
в майбутньому, при організації співробітництва з цим самим або
з іншими партнерами, що являє собою один із типів організацій-
ного навчання. Також необхідно реалізовувати заходи, спрямова-
ні на розповсюдження й кодифікацію знань про управління стра-
тегічними альянсами, отриманих працівниками, що безпосе-
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редньо приймають участь у роботі альянсу ТНК. Корисним ін-
струментом може стати регулярне проведення аналізу альянсів
ТНК, що вже завершилися, спрямованого на виявлення взаємо-
зв’язків між діями, що здійснили працівники та отриманими ре-
зультатами та на визначення методів роботи з партнером, що по-
казали найбільшу ефективність. Важливими є не тільки отримані
внаслідок проведення аналізу результати, але й сам процес аналі-
зу, що змушує переосмислити та краще зрозуміти події, що від-
булися.

Прикладом стратегічного альянсу, створеного з метою навчан-
ня, є спільне підприємство MMI (New United Motor Manufacturing
Inc.), засноване у 1984 р. американською ТНК General Motors і
японською ТНК Toyota. За допомогою співпраці General Motors
намагалася підвищити ефективність своїх виробничих операцій
за рахунок приєднання до передових технологій Toyota в галузі
виробництва «точно-в-строк», а Toyota — набути досвіду органі-
зації виробництва на території США та взаємовідносин з амери-
канськими профспілками. Вправна організація альянсу дозволила
кожному з партнерів досягти своєї мети — GM підвищила про-
дуктивність праці та якість продукції на своїх заводах завдяки
впровадженню елементів системи «точно-в-строк», а корпорація
Toyota отримала свою першу виробничу базу на території Півні-
чної Америки [5. P. 33].

Розвиток стратегічного альянсу, на нашу думку, можна пред-
ставити як послідовність множини ітеративних циклів навчання,
характер яких значною мірою визначається первісними умовами
співпраці, затвердженими на етапі формування альянсу. Відпові-
дно з телеологічним підходом до динаміки стратегічного альянсу,
основними етапами функціонування стратегічного альянсу ТНК є
формування альянсу, операційна стадія та оцінка результатів
альянсу [3, р. 11]. Даним етапам передує формулювання трансна-
ціональною корпорацією своїх цілей, відносно яких і відбуваєть-
ся оцінювання результатів. Навчання являє собою одну із голо-
вних причин переходу стратегічного альянсу із одного стану в
інший, також обумовлюючи зміни механізму функціонування
альянсу на операційній стадії (що розглядається як тимчасове по-
вернення на стадію формування), можливу еволюцію або розпад
альянсу.

Характер процесів навчання визначається початковими умо-
вами співпраці, затвердженими на стадії формування альянсу, які
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в подальшому або сприяють або заважають навчанню компаній-
партнерів по відношенню до зовнішнього середовища альянсу,
задач, що стоять перед ними, процесу співпраці, компетенції та
цілей один одного. Найважливішими серед початкових умов є
ідентифікація завдань, які кожен з партнерів має виконати в рам-
ках функціонування стратегічного альянсу, організаційні механі-
зми партнерів, які вступають у взаємодію в процесі співпраці,
структура взаємодії партнерів та очікування щодо  результатив-
ності стратегічного альянсу та поведінки партнера та його моти-
вації [7].

На початку функціонування альянсу навчання є « пізнаваль-
ним»: у результаті кращого розуміння різних аспектів функціо-
нування альянсу партнери усвідомлюють, як можна підвищити
ефективність спільної діяльності. Поведінкове навчання, що пе-
редбачає безпосереднє здійснення змін, що спрямовані на підви-
щення ефективності, складніше від когнітивного; воно залежить
від прихильності партнерів стратегічному альянсу. У свою чергу,
прихильність визначається оцінкою альянсу з боку кожного із
партнерів. Оцінці піддається не тільки здатність альянсу створю-
вати вартість для ТНК і його відповідність довгостроковим цілям
ТНК, але й поведінка партнера, його чесність, добропорядність,
відсутність скритих мотивів, а також адаптивні здатності партне-
ра — наскільки він може (та бажає) змінити свою діяльність для
досягнення спільних цілей. Після когнітивного навчання й оцінки
наступає третя стадія циклу навчання — безпосередньо поведін-
кове навчання, що виражається в перегляді існуючих умов функ-
ціонування альянсу. Для підвищення ефективності спільної дія-
льності компанії можуть змінити перелік завдань, що викону-
ються стратегічним альянсом, їх взаємозв’язок і розподіл між
партнерами; організаційні механізми компаній-партнерів і струк-
тура взаємодії також можуть бути скориговані з метою забезпе-
чення більш гладкої та безконфліктної спільної діяльності. Крім
того, компанії переглядають свої очікування відносно ймовірнос-
ті досягнення стратегічним альянсом поставленої мети та можли-
вої поведінки й мотивації партнера. Погіршення очікувань, на-
приклад, усвідомлення низької ймовірності успіху спільного
проекту, високої ймовірності опортуністичної поведінки з боку
партнера або низької мотивації партнера, неминуче призведе до
зниження прихильності ТНК альянсу, що негативно відіб’ється
на його перспективах (рис. 2).
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Оцінка:
• Ефективність альянсу;
• Надійність партнеру;
• Адаптивність партнеру

Навчання:
• Зовнішнє середовище;
• Задачі партнерів;
• Процес співпраці;
• Компетенції партнеру;
• Цілі партнеру

Переглянуті умови:
• Визначення завдання;
• Організаційні механізми
партнерів;
• Структура взаємодії;
• Очікування

Початкові умови:
• Визначення задач;
• Організаційні механізми партнерів;
• Структура взаємодії;
• Очікування

Рис. 2. Еволюція стратегічного альянсу під впливом навчання

Розпад стратегічних альянсів ТНК може бути обумовлений кі-
лькома причинами. По-перше, стратегічний альянс може розпас-
тися навіть за наявності успішного навчання, в тому випадку,
якщо його оцінка з боку хоча б одного з партнерів буде негатив-
ною. По-друге, визначена конфігурація первісних умов здатна
утворювати перешкоди для навчання, що призводить до невико-
нання очікувань, зниженню прихильності партнерів альянсу і в
підсумку до припинення співпраці. Нарешті, первісні умови мо-
жуть сприяти когнітивному навчанню, але перешкоджати поведі-
нковому; іншими словами, компанії розуміють, що необхідно
зробити для підвищення ефективності альянсу, але й розуміють,
що вони не здатні цього зробити.

В успішних альянсах партнери залучаються до повторюваної
послідовності ітеративних та інтерактивних циклів навчання, яка
веде до постійного підвищення довіри та гнучкості у відносинах
та до більшої готовності здійснювати специфічні інвестиції. По-
вторювальні цикли навчання мають кумулятивний ефект; у ре-
зультаті вплив початкових умов на функціонування альянсу стає
все менш і менш відчутним. Отже, базисні умови, що сприяють
ефективному навчанню мають бути достатньо гнучкими, щоб за-
безпечити можливість їх перегляду в майбутньому, проте при
цьому партнерам необхідно в достатній мірі структурувати між-
ораганізаційні взаємовідносини, щоб останні не стали занадто
хаотичними [3, р. 17].
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Висновки. Як свідчать результати проведеного досліджен-
ня, за допомогою вступу до стратегічних альянсів корпорації
окрім доступу до переваг власності та локалізації інших ком-
паній отримують також можливість збільшувати власні пере-
ваги на постійній основі за рахунок міжорганізаційного на-
вчання. Ефективність міжорганізаційного навчання в страте-
гічних альянсах ТНК залежить, як від характеристик компаній-
учасниць альянсу, так і від властивостей знання, набуття якого
є ціллю компанії, що навчається. Розуміння впливу даних фак-
торів на результативність процесу між організаційного на-
вчання дозволить топ-менеджменту забезпечити для своїх
компаній найвищі результати в сфері інтернаціоналізації знань
і компетенцій, що в майбутньому сприятиме нарощуванню
конкурентних переваг даних компаній.

Література

1. Culpan R. The Role of Strategic Alliances in Gaining Sustainable
Competitive Advantage for Firms // Management Revue. — 2008. —
№ 1/2.

2. Hamel G. Competition for Competence and Inter Partner Learning
within International Strategic Alliances // Strategic Management Journal. —
2001. — Special Issue: Global Strategy.

3. Inkpen A. Learning and Strategic Alliances / Inkpen A., Tsang E. //
Academy of Management Annals. — 2008. — № 1.

4. Kale P. Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic
Alliances: Building Relational Capital / Kale P., Singh H., Perlmutter H. //
Strategic Management Journal. — 2012. — № 3.

5. Schoenmakers W. Learning in Strategic Technology Alliances /
Schoenmakers W., Duysters G. // Technology Analysis and Strategic
Management. — 2009. — № 2.

6. Simonin B. Ambiguity and the Process of Knowledge Transfer in
Strategic Alliances // Strategic Management Journal. — 2011. — № 7.

7. Simonin B. An Empirical Investigation of the Process of Knowledge
Transfer in International Strategic Alliances // Journal of International
Business Studies. — 2004. — № 5.

Статтю подано до редакції 25.09.14 р.



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

195

УДК 339.92
Я. М. Столярчук, д-р екон. наук, професор,

КНЕУ імені Вадима Гетьмана,
О. Ю. Бєлєнький, д-р екон. наук, доцент,

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

СУЧАСНІ АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОГО ГЛОБАЛІЗМУ

АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено основні форми прояву сучасних
асиметрій розвитку фінансового глобалізму у контексті міжкраїно-
вих і міжрегіональних диференціацій у розподілі транснаціональ-
ного фінансового капіталу. Обґрунтовано, що зростання рівня фі-
нансової взаємозалежності країн та регіонів здешевило вартість
глобальних фінансових ресурсів та суттєво полегшило доступ
суб’єктів міжнародної економічної діяльності до зовнішнього фі-
нансування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансовий глобалізм, асиметрії фінансового
глобалізму, фінансові активи, світовий фінансовий ринок, глибина
фінансових ринків, глобальна фінансова криза.

АННОТАЦИЯ. В статье освещены основные формы проявления
современных асимметрий развития финансового глобализма в
контексте межстрановых и межрегиональных дифференциаций в
распределении транснационального финансового капитала.
Обосновано, что рост уровня финансовой взаимозависимости
стран и регионов снизил стоимость глобальных финансовых ре-
сурсов и существенно облегчил доступ субъектов международной
экономической деятельности к внешнему финансированию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовый глобализм, асимметрии фи-
нансового глобализма, финансовые активы, мировой финансовый
рынок, глубина финансовых рынков, глобальный финансовый
кризис.

ANNOTATION: The article highlights the contemporary forms of
financial globalization asymmetries in the context of interstate and
cross-regional differentiations in transnational financial capital
distribution. In the article is grounded that the growth of financial
interdependence of the countries and regions reduced cost of global
finance and greatly facilitate access of the subjects of international
economic activity to external financing.

KEY WORDS: financial globalism, asymmetry of financial globali-
zation, financial assets, global financial market, financial markets
depth, global financial crisis.
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Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття озна-
менувався етапним завершенням кардинальних трансформацій-
них процесів у світовому господарстві — формуванням глобаль-
ної моделі економічного розвитку. Консолідуючи структурні
елементи міжнародної економічної системи, вона надає останній
внутрішню цілісність і єдність на основі поглиблення інтернаціо-
налізації виробництва та обміну, зростання рівнів транснаціона-
лізації та інтеграції національних економік, модернізації техноло-
гічної основи сучасної ринкової системи, утвердження універса-
льних стандартів життєдіяльності та формування інститутів гло-
бального менеджменту.

Узагальнюючи доступні на сьогодні вітчизняні та зарубіжні
джерела і враховуючи багатогранність і багатовимірність глобаліза-
ції, слід віддати належне усім визначенням, які представлені в нау-
кових школах економіки, соціології, історії, політології та теорії
міжнародних відносин. За своєю сутністю вони зводяться, головним
чином, до того, що глобалізація — це закономірний процес суспіль-
ного розвитку, який відповідає трьом невід’ємним компонентам фі-
лософії розвитку — об’єктивності, направленості та незворотності
— і полягає у посиленні взаємозалежності, цілісності та єдності
людства на основі глобальних закономірностей розвитку науки,
техніки, інформації та планетарного характеру людської діяльності.

Ядром сучасних глобалізаційних процесів є фінансова глоба-
лізація, сутність якої виявляється у:

— зростаючій фінансовій єдності та взаємозалежності фінан-
сово-економічних систем країн світу;

— розширенні інвестиційно-кредитної діяльності транснаціо-
нальних корпорацій і банків, а також нарощуванні масштабів
міждержавного обміну фінансовими ресурсами;

— лібералізації валютних, інвестиційних і кредитних ринків,
розширенні доступу різних держав до глобальних фінансових ре-
сурсів, інтенсифікації процесів інтернаціоналізації національних
фінансових ринків;

— нарощуванні обсягів світових транскордонних фінансових
потоків, прямих і портфельних інвестицій, а також зовнішніх ви-
мог і зобов’язань фінансових інституцій;

— запровадженні єдиних стандартів фінансової звітності
суб’єктів господарювання та ін.

Разом з тим, фінансовий глобалізм розвивається вкрай супе-
речливо, а його вигоди та загрози розподіляються нерівномірно
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як між країнами, так і між регіонами світового господарства. Це
вимагає дослідження сучасних асиметрій розвитку фінансового
глобалізму.

Аналіз останніх публікацій. Проблемам теорії та методології
фінансового глобалізму, дослідженню форм та рівнів міждержав-
ного фінансового співробітництва, механізмам акумуляції та пе-
рерозподілу глобальних фінансових ресурсів, сучасним тенденці-
ям розвитку світового фінансового ринку присвячено роботи
зарубіжних та вітчизняних науковців: Л. Бакаєва, П. Баклі, Х. Бе-
ра, Б. Бернанке, С. Вайнтрауба, Г. Века, П. Девідсона, С. Едва-
рдса, Г. Камінскі, Р. Коуза, Д. Лук’яненка, З. Луцишин, Є. Медве-
дкіної, Х. Мінскі, В. Новицького, М. Обстфельда, О. Плотнікова,
Л. Рея, О. Рогача, Н. Стукало, В. Шевчук, О. Шниркова, А. Філі-
пенка та багатьох інших. Проте сучасний стан процесів фінансо-
вої глобалізації потребує нових підходів.

Метою статті є дослідження процесів фінансового глобаліз-
му, аналіз форм прояву їх асиметричності та визначення факто-
рів, що обумовлюють поглиблення міжкраїнової нерівномірності
нагромадження глобального фінансового капіталу.

Основні результати дослідження. Фінансовий глобалізм на-
був на сьогодні найбільших масштабів, найвиразніших форм ви-
яву і став ключовим компонентом економічної глобалізації. Про
високий динамізм його розвитку та стрімке зростання рівня фі-
нансової взаємозалежності країн світу свідчить, зокрема, такий
показник, як відношення сумарного обсягу нагромадженого іно-
земного капіталу до світового ВВП: якщо протягом 1870–1914 рр.
він зріс з 7 до 20 %, а з 1945 до 1980 р. — з 5 до 18 %, то на поча-
тку ХХІ ст. досягнув позначки 62 % [7, c. 22–23]. Суттєво зросли
і глобальні обсяги транскордонних фінансових потоків країн сві-
ту — прямих іноземних інвестицій, вкладень в акції та боргові
цінні папери, а також транскордонних позик та депозитів. Їхня
вартість протягом 1980–2012 рр., за оцінками дослідного центру
«McKinsey Global Institute», зросла з 12 до 225 трлн дол. США [3,
c. 2], що більш ніж удвічі перевищує глобальний ВВП.

Головною рушійною силою фінансового глобалізму в останні
десятиліття є зростання рівня фінансової взаємозалежності країн
та регіонів внаслідок зростаючого нагромадження транснаціона-
льного фінансового капіталу, нарощування світового товарообо-
роту, а також мобілізації у великих масштабах інвестиційно-
кредитних ресурсів. В кінцевому підсумку це здешевило вартість
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глобальних фінансових ресурсів та суттєво полегшило доступ до
них суб’єктів міжнародної економічної діяльності.

Поглибленню процесів фінансового глобалізму значною мі-
рою сприяло  також формування євроринку, який, характеризую-
чись притаманними лише йому наддержавними механізмами фу-
нкціонування, суттєво розширив різним країнам доступ до
світових фінансових активів. Підтвердженням цього є масштаби
світового ринку євровалют, які протягом 1964–2012 рр. зросли з
20 млрд. дол. до  9 трлн. дол. США, що стимулювало залучення
різних країн до міжнародних економічних відносин та посилило
взаємозалежність їх валютно-фінансових систем.

Разом з тим, слід відзначити, що сучасний розвиток фінансо-
вого глобалізму є вкрай асиметричним і характеризується глибо-
кими регіональними диспропорціями розподілу міжкраїнового і
міжрегіонального розподілу глобального фінансового капіталу.
Ця асиметричність має дві головні форми прояву. По-перше, це
кількісне домінування фінансових ринків розвинених держав над
фінансовими ринками решти країн за обсягами здійснюваних
операцій та вартістю фінансових інструментів, що обертаються
на них.

По-друге, домінування розвинених держав за якісними харак-
теристиками розвитку фінансових ринків, а саме: складом учас-
ників, ступенем цінових коливань на фінансові активи і волати-
льності ринків, рівнем рейтингів кредитоспроможності одержува-
чів фінансових ресурсів (емітентів чи позичальників) та ін. У су-
купності ці характеристики забезпечують високу привабливість
фінансових ринків країн-лідерів для інвесторів та кредиторів з
усього світу. Ще одним підтвердженням їх домінування у світо-
вій фінансовій системі є їх місце в процесах зародження і поши-
рення світової фінансово-економічної кризи 2008-2010 рр. Вона
розпочалась з проблем на іпотечному ринку США і лише згодом
поширилась на інші розвинуті країни і країни з новостворювани-
ми  ринками.

Характеризуючи сучасні асиметрії розвитку фінансового гло-
балізму, не можна обійти увагою географічну структуру світово-
го фінансового ринку, в якій домінуючі позиції посідають нині
країни світової тріади — США, ЄС-15 та Японія. Саме завдяки
багаторічній експансії в усіх сегментах світового ринку ці держа-
ви накопичили колосальний за обсягами фінансовий капітал та
сконцентрували на своїй території до 80 % глобальних фінансо-
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вих активів, що в півтора рази перевищує їхню частку у світово-
му ВВП. Це є свідченням того, що сучасні процеси міжрегіона-
льного переливу глобального капіталу ґрунтуються як на полі-
тичній стабільності та вигідному географічному положенні країн,
але й на високому рівні розвитку їхніх економік, ділової інфра-
структури, банківських систем та ринків капіталу. Ці ж фактори
забезпечили досягнення провідними країнами світу величезних
масштабів капіталізації економік, високого рівня інтеграції у сві-
тові фінансові процеси та реальний вплив цих держав на кількісні
та якісні параметри глобальної фінансової системи.

В останні десятиліття провідні країни світу сконцентрували на
своїй території левову частку світових інвестиційних потоків, на-
самперед на основі стрімкого зростання обсягів взаємного інвес-
тування. Наприклад, за період з 1985 до 2011 р. найбільші сумар-
ні обсяги взаємних інвестицій було зафіксовано у двосторонніх
ПІІ США, європейських країн та Японії. При цьому  найбільшим
реципієнтом прямих іноземних інвестицій є Сполучені Штати:
масштаби іноземного інвестування, залученого у США з Велико-
британії зросли за даний період з 44 до 432 млрд дол., з Японії —
з 19 до 257 млрд, з Німеччини — з 15 до 213 млрд, з Канади — з
17 до 206 млрд, а з Нідерландів — з 37 до 217 млрд відповідно
[1, c. 258].

Характеризуючи сучасні асиметрії фінансового глобалізму,
слід відзначити, що навіть за групою найрозвиненіших країн сві-
ту спостерігається певна фрагментарність його концентрації. Так,
найвищого рівня капіталізації досягнув на сьогодні фінансовий
ринок США, який акумулює майже 35 % світових фінансових ак-
тивів загальною вартістю 60,4 трлн. дол. США у 2009 р., а його
обсяги більше ніж учетверо перевищують ВВП цієї країни. Спо-
лучені Штати лідирують також за показником темпів щорічного
зростання фінансових активів, що забезпечується приростом вар-
тості акцій та приватного боргу.

Друге місце за показником концентрації глобальних фінансо-
вих активів посідає нині західноєвропейський регіон, до якого
належать країни євро-зони та Великобританія. Частка даного ре-
гіону у сукупних обсягах світових фінансових ресурсів становить
тепер близько 25 % (43,6 трлн. дол. США у 2009 р.), а лідерські
позиції у ньому посідає Великобританія — 8,0 трлн. дол. [2, c. 9].
Таким чином, досягнутий рівень концентрації фінансових активів
в західноєвропейському регіоні свідчить про стійке зростання
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масштабів та ліквідності європейського фінансового ринку після
формування валютного та монетарного союзу країн ЄС та запро-
вадження єдиної валюти євро. Це дозволило державам Євросою-
зу суттєво підвищити відкритість своїх національних фінансових
ринків, досягнути валютної конвергенції та уніфікації грошового
обігу, поглибити міжбанківське співробітництво в зоні євро та
сформувати в її межах високоінтегровані грошовий і кредитний
ринки.

І, нарешті, частка Японії у концентрації світових фінансових
активів становить сьогодні понад 8 % (28,7 трлн. дол. у 2009 р.)
[2, c. 9]. В останні роки ця держава поступово втрачає свої пози-
ції у зв’язку з нерозвинутістю національного ринку акцій та кор-
поративних боргових зобов’язань, перенасиченістю банківських
активів сумнівними боргами та неефективністю державної полі-
тики у сфері внутрішніх і зовнішніх запозичень. Утім превалю-
вання банківської моделі фінансової системи із ключовою роллю
банків в обслуговуванні фінансових потоків не несе в собі таких
небезпек порушення рівноваги фінансової системи, як за фондо-
вої моделі фінансування. Адже банки, будучи позбавленими мо-
жливості здійснювати операції на ринку цінних паперів, перебу-
вають під жорстким контролем державних органів валютно-
монетарного регулювання, а їхня кредитна діяльність обмежуєть-
ся нормою обов’язкового резервування у центробанку.

Наступною формою прояву асиметрії розвитку фінансового
глобалізму є міжкраїнові диференціації у показниках глибини
фінансових ринків. Що стосується розвинутих країн, то їхні фі-
нансові ринки мають значну глибину. Цей показник розрахову-
ється як відношення капіталізації фінансових ринків країн до їх-
нього ВВП та відбиває очікування інвесторів щодо майбутньої
вартості національних фінансових активів країн. У 2011 р. даний
індикатор  становив у США — 462 %, в Японії 457 %, в країнах
Західної Європи — 400 % [6, c. 4]. І хоч за показником глибини
фінансового ринку західноєвропейські країни поступаються
США та Японії, єврозона доволі динамічно нарощує свій конку-
рентоспроможний вплив на світовому фінансовому ринку. В
останнє десятиліття її фінансова глибина щороку зростала що-
найменше на 5,5 % порівняно з 2,8 % зростання у США та Вели-
кобританії (рис. 1). Високий рівень глибини фінансових ринків
провідних країн світу забезпечує широкий доступ їхніх позича-
льників до кредитних ресурсів, розширює можливості вітчизня-
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них компаній щодо фінансування бізнесу, інноваційного розвит-
ку, ефективного розміщення своїх капіталів та більш рівномірно-
го розподілу фінансових ризиків за світовими регіонами. Крім
того, у фінансових операціях активну участь беруть інституційні
інвестори (інвестиційні та пенсійні фонди, страхові компанії та
ін.), домогосподарства та професійні учасники ринку (брокери,
дилери, депозитарії, організатори торгів та ін.).
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Рис. 1. Сукупні фінансові активи
та глибина фінансових ринків країн та регіонів [6, c. 8, 33]

Водночас у країнах, що розвиваються, з дрібними фінансови-
ми ринками найдоступнішим інструментом заощаджень домаш-
ніх господарств дотепер залишаються низькопроцентні банківсь-
кі депозити, а єдиним джерелом зовнішнього фінансування
компаній — банківські кредити. Як результат — для новоство-
рюваних ринків глибина фінансового ринку має значно нижчий
рівень. Наприклад, глибина фінансового ринку латиноамерикан-
ського регіону становить на сьогодні лише 148 %, для Централь-
но-Східної Європи та СНД — 142 %, а для Середнього Сходу та
Африки — 190 % відповідно [6, c. 8].

Незважаючи на істотну варіативність показника глибини фі-
нансового ринку на країновому та регіональному рівнях, його
динаміка за останні десятиліття свідчить про поступове нівелю-
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вання регіональних диференціацій щодо концентрації глобально-
го фінансового капіталу. Так, якщо у 1990 р. лише 33 країни світу
володіли фінансовими активами, вартість яких перевищувала їх-
ній ВВП, то у 2012 р. кількість таких держав зросла до 83.

Більш повну картину щодо асиметрії розвитку фінансового
глобалізму дає порівняльний аналіз структури фінансових акти-
вів за регіонами світу. Він показує, завдяки яким фінансовим ін-
струментам забезпечується розвиток фінансових ринків різних
регіонів світу. Що стосується структури активів американського
та західноєвропейського ринків, то тут домінують корпоративні
боргові зобов’язання та акції компаній (рис. 2). Це свідчить про
високу ефективність фінансових систем країн, котрі належать до
цих регіонів, та диверсифікованість їхніх фондових ринків, учас-
никами яких є не тільки національні інституційні інвестори, але й
населення держав та нерезиденти.

Наприклад, у США нині понад 55 % громадян безпосередньо
чи опосередковано (через взаємні фонди) є учасниками фондово-
го ринку, а іноземним інвесторам належить 14 % акцій американ-
ських емітентів, 27 % корпоративних та 52 % урядових облігацій.
Це є відображенням вагомої ролі США як світового фінансового
центру, на якому значний сегмент належить міжнародному капі-
талу. У Західній Європі останніми роками дві третини зростання
активів забезпечували приватні боргові зобов’язання та капіталі-
зація ринку акцій, традиційно обумовлена банківською діяльніс-
тю. Чимраз ширший спектр ринків залучає безпрецедентно вели-
кі злиття капіталу з боку інституційних інвесторів та державних
фондів.

Разом з тим, як продемонструвала світова фінансова криза
2007-2010 рр., функціонування фондових ринків несе в собі зна-
чні загрози фінансовій стабільності країн. Вони випливають з ці-
лей акціонерів, заінтересованих перш за все у зростанні капіталі-
зації компаній, акціями яких вони володіють, навіть ціною
зниження довгострокових показників діяльності фірми. З іншого
боку, функціонування фондових ринків передбачає наявність ве-
ликої кількості фінансових інститутів — пенсійних фондів, взає-
мних фондів, страхових компаній та інших інституційних посе-
редників, котрі переплітаються між собою і починають викону-
вати непритаманні їм функції. Це, власне, і спровокувало глоба-
льну фінансову кризу.
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Тимчасом в Японії головними інструментами фінансового ри-
нку є урядові облігації та банківські депозити. Це забезпечує бі-
льшу доступність кредитів для підприємницького сектору та ни-
жчу вартість залученого кредитного капіталу. Подібна структура
фінансових активів характерна і для більшості країн з новоство-
рюваними фінансовими ринками: Китаю, Індії, держав Центра-
льної та Східної Європи, Латинської Америки та Азії. Разом з
тим, обмежений розвиток фондових ринків цих країн та низький
рівень капіталізації їхніх національних економік (табл. 1) суттєво
звужують можливості акумуляції та перерозподілу інвестиційних
ресурсів та прирікають їхні фондові ринки залишатися переваж-
но інструментом здійснення спекулятивних операцій.

Таблиця 1
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ФОНДОВИХ РИНКІВ КРАЇН ТА ЇХ ГРУП

ПРОТЯГОМ 2000—2012 рр., млрд дол. США [1, c. 264; 4, c. 11; 5, c. 163]

Капіталізація фондового ринку, млрд. дол. США
Країни та їх групи

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013

Світ у цілому 28875* 22809,6 37168,4 50826,7 33513,1 54562,2 62552,0
Розвинуті ринки,
у тому числі 27037,7 19455,6 30387,9 39134,3 23249,2 33703,5 41663,4

Японія 3157,2 2095,5 3678,3 4795,8 3209,0 4099,6 4599,3
ЄС у тому числі 7935,1 5734,3 9208,4 13068,8 7269,1 10150,0 12646,3
Євро-зона 4919,1 3677,7 5864,4 8419,1 4991,0 5696,2 7539,2
Австрія 29,9 33,6 85,8 192,8 76,3 126,0 121,8
Бельгія 182,5 138,7 768,4 335,1 167,4 269,3 366,7
Данія 107,7 76,7 151,3 239,5 140,0 244,2 320,4
Фінляндія 293,6 138,8 183,8 309,5 157,5 213,2 218,1
Франція 1446,6 1025,6 1857,2 2312,8 1490,6 1758,7 2140,1
Німеччина 1270,2 686,0 1194,5 1637,6 1110,6 1429,7 2030,4
Греція 110,8 66,0 125,2 208,3 90,9 67,6 82,6
Ірландія 81,9 59,9 114,1 163,3 49,5 60,4 168,1
Італія 768,4 477,1 789,6 1026,5 522,1 598,4 631,1
Люксембург 34,0 24,6 50,1 79,5 66,6 101,1 78,6
Нідерланди 640,5 518,6 622,3 725,1 206,6 327,2 818,6
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Закінчення табл. 1

Капіталізація фондового ринку, млрд. дол. США
Країни та їх групи

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013

Португалія 60,7 47,2 73,4 105,8 74,8 87,8 85,9
Іспанія … 461,6 … 1322,9 948,4 631,7 774,8
Швеція 328,3 179,1 376,8 615,9 270,0 596,6 751,3
Великобританія 2580,0 1800,7 2815,9 3794,3 1868,2 3613,1 4035,4
Північна Америка,
у тому числі: 15945,4 11625,8 17501,2 21269,7 12771,1 19453,9 24417,8

США 15104,0 11055,6 16323,7 19569,0 11737,6 17283,5 22280,7
Канада 841,4 570,2 1177,5 1700,7 1033,4 2170,4 2137,1
Новостворювані
фінансові ринки,
у тому числі країни

1947,3* 2525,0 5143,0 11692,4 5960,0 12535,8 11232,7

Азії 1310,4* 1965,7 3509,8 6857,0 2879,1 6680,9 6024,8
Латинської Амери-
ки і Карибського
басейну

412,0* 308,5 849,7 1454,2 … 2669,5 2183,6

Середнього Сходу 63,8* 52,5 132,8 657,4 … … 1114,3
Африки 84,3* 116,5 442,5 850,9 … … 609,1
Європи 76,8* 81,7 208,2 1872,8 590,8 1609,8 1301,0

* — дані стосуються 2001 р.

Аналізуючи міжнародні фінансові операції, можна зафіксувати
ще одну форму асиметрії розвитку фінансового глобалізму — це
міжкраїнові диференціації у валютній структурі зовнішніх фінан-
сових зобов’язань. Йдеться про те, що переважна частина зовніш-
ніх фінансових зобов’язань резидентів розвинених країн номінова-
на в національній для цих держав валюті — доларах США, євро,
англійських фунтах стерлінгів, швейцарських франках та ін. По-
в’язано це з тим, що саме дані валюти є світовими, тож для даних
міжнародних операцій на ринках розвинених країн актуальний ши-
рокий перелік ризиків з групи фінансових — кредитні ризики, про-
центні, ризики зміни вартості фондових активів, але, в той же час,
позичальники / реципієнти капіталу не несуть валютних ризиків.
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Натомість міжнародні фінансові операції на ринках країн, що
розвиваються, здійснюються в іноземних для цих держав валю-
тах, що суттєво підвищує рівень валютних ризиків для позичаль-
ників та реципієнтів капіталу.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід відзначити, що
сучасні процеси фінансового глобалізму мають асиметричний
характер розвитку, що проявляється насамперед у нерівномірно-
сті розподілу глобального фінансового капіталу за країнами та
регіонами, його надконцентрації в невеликій групі постіндустріа-
льних держав, а також високій турбулентності міжнародних фі-
нансових потоків. У сучасному глобальному середовищі від сту-
пеня та ефективності інтеграції країн у світову фінансову сис-
тему значною мірою залежить успішне розв’язання ними страте-
гічних завдань національного економічного розвитку, пов’язаних
з диверсифікацією джерел інвестування їхніх економік, реформу-
ванням соціально-економічних систем, покриттям бюджетних
дефіцитів, виконанням боргових зобов’язань за внутрішніми та
зовнішніми запозиченнями та ін.
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АНОТАЦІЯ. У статті доведено визначальну роль маркетингових
активів в оцінці результативності діяльності компанії у форматі
оціночної моделі «продуктивність-ефективність-результативність».
Запропоновано єдиний, уніфікований підхід до ідентифікації еле-
ментів системи маркетингових активів компанії, а також обґрунто-
вано необхідність формування їх портфелю, як унікального набо-
ру та співвідношення аналізованих елементів системи. На основі
запропонованого інтегрального підходу в даній статті визначено
комплекс показників оцінки ефективності використання маркетин-
гових активів, котрі поряд з традиційно застосовуваними фінансо-
вими, можуть стати дієвим індикатором результативності діяльно-
сті компанії та реалізації маркетингових стратегій зокрема.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: маркетингові активи, управління результатив-
ністю ТНК, міжнародний маркетинг-менеджмент.

ANNOTATION.The purpose of this article is to identify the crucial role
of marketing assets in evaluating the effectiveness of the company
marketing activitiy in terms of the «performance-efficiency-effective-
ness» valuation model. Also the author proposed an integrated
approach of identifying the elements of marketing assetsystem, as
well as a reasonable objective necessity of forming their portfolio as a
unique set and correlationof system`s analysed elements. Based on
the integrated approach proposed in this articlethe author identifiesa
set of marketing asset efficiency measurements, thatcould be perfect
company effectiveness and marketing strategy implementation
indicators, as well as financial ones.
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Постановка проблеми. В контексті сучасного розвитку теорії
та практики міжнародного менеджменту, маркетинг являє собою
сучасну бізнес філософію, котра генерує дієві механізми опера-
тивного реагування на зміни умов функціонування компанії в
глобальному середовищі, генерування та реалізації стратегічних
планів. То ж, управління результативністю діяльності будь-якої
компанії та, відповідно, забезпечення її високого конкурентного
статусу напряму залежить від формування системи оцінки ефек-
тивності використання маркетингових активів, як універсальних
індикаторів змін бізнес-середовища, а також генераторів спожив-
чої цінності.

Аналіз останніх досліджень. Проблемі оцінки результатив-
ності маркетингової діяльності міжнародних компаній присвяче-
но низку сучасних наукових праць, у т.ч. іноземних дослідників
Амблера Т., Балоу Дж., Друмона Г. Гуммесона Е., Жабро К., Ко-
тлера Ф., Раста Т., Шевліна Р. та ін., а також вітчизняних науко-
вців Бравермана А.А., Лашиної М.В., ОйнерО. К., Свешникової
К.Н., Хотинскої Г. И., Широкова Л. А., Шустова А. А., котрі за-
ймалися проблемами визначення ролі маркетингових активів у
системі генерування вартості компанії, процесах стратегічного
планування, а також пошуком універсальних підходів до оцін-
ки ефективності використання нематеріальних активів в мар-
кетинговій діяльності.

Невиявлені раніше частини проблеми. Не зважаючи на ви-
сокий науковий інтерес до аналізованої проблематики, на сучас-
ному етапі розвитку теорії стратегічного маркетинг-менеджменту
відсутній єдиний підхід до формування системи маркетингових
активів компанії, показників оцінки ефективності використання
даних активів та їх впливу на загальний рівень результативності
міжнародних компаній.

Метою дослідження є ідентифікація та систематизація систе-
ми маркетингових активів компанії та розробка єдиної системи
оцінки результативності використання маркетингових інвестицій
в контексті формування портфелю активів компанії.

Основними завданнями дослідження є: розробити уніфіко-
ваний підхід до формування системи маркетингових активів
компанії; ідентифікувати елементи системи маркетингових акти-
вів; сформувати єдину систему показників ефективності викори-
стання маркетингових інвестицій та їх впливу на управління ре-
зультативністю міжнародних компаній.
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Основний матеріал дослідження. Управління результативні-
стю маркетингової діяльності протягом тривалого часу залиша-
ється в центрі сучасних дискусій науковців і практиків. Так, під-
розділи маркетингу все частіше розглядаються практиками як
центри витрат, які поглинають невиправдану кількість фінансо-
вих ресурсів. Згідно з дослідженнями Асоціації з надання марке-
тингової інформації (Information Technology Services Marketing
Association далі ITSMA), ключовими причинами такого невдово-
лення серед керівників зарубіжних компаній (349 респондентів) є
невідповідність існуючої системи оцінки маркетингової резуль-
тативності вимогам сучасного менеджменту (рис. 1).

Рис. 1. Характеристика рівнів невідповідності
існуючої системи оцінки маркетингової результативності

вимогам сучасного менеджменту [16]

Так, лише кожна четверта компанія ефективно використовує си-
стему оцінки результативності впровадження маркетингових про-
грам та інтегрує її в загальну систему стратегічного планування.
Тим не менше, 68 % респондентів навіть не в змозі формалізувати
систему взаємозв’язків між впровадженими маркетинговими про-
грами та фінансовими результатами, отриманими компанією протя-
гом звітного періоду. На думку Е. Гумессона, досить складно в ме-
режевій економіці розробити систему показників, яка в повній мірі
відображала б всю систему взаємозв’язків між активами компанії та
створюваною ними цінністю [12, с. 17–18].

Тим, не менше, розділяючи погляди О. Ойнер і Т. Раста, сис-
тема оцінки результативності маркетингової діяльності компанії
повинна базуватися на поєднанні оцінки внутрішньої та зовніш-
ньої ефективності, пов’язуючою ланкою котрих повинні стати
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саме маркетингові активи, які й будуть трансформуватися в спо-
живчу цінність, і в подальшому обумовлюватимуть зростання
ринкової вартості компанії (рис. 2).

Досягнення тривалого гомеостазу
компанії у взаємодії із зовнішнім
середовищем:
• адаптивність
• стійкість
• здатність до розвитку

Внутрішні стандарти і показники
використання активів на одини-
цю результату:
• управління активами та їх ком-
бінацією
• управління процесами (процес-
но-орієнтоване управління)

Внутрішня ефективність
(efficiency) — робити речі
правильно «todothingsright»

Зовнішня ефективність
(effectiveness) — робити

правильні речі«todorightthings»

Фінансове
становище

Конкурентні
позиції на ринку

Динамічні марке-
тингові можливості

Рівень ринкової
капіталізації

Результативність (performance) — виконання планів. цілей, стандартів і пе-
ретворення їх на конкретні результати «to do right things in a right way»

Продуктивність (productivity) — процес трансформації, за допомогою
якого здійснюється зв’язок між залученими активами та результатами,
отриманими від їх використання

Рис. 2. Механізм оцінки результативності маркетингової діяльності
компанії (розроблено автором на основі [4, с. 30; 14, с. 77])

Особливості маркетингових моделей аналізу продуктивності
полягають у тому, що активи одночасно можуть бути й результа-
том маркетингової діяльності, якщо оцінювати її в динамічному
аспекті, шляхом формування динамічних маркетингових можли-
востей компанії [9, с. 481]. Таким чином, враховуючи дуалістич-
ну природу маркетингових активів будь-який з них буде носієм
оцінки як внутрішньої, так і зовнішньої ефективності, тобто яв-
лятиме собою підґрунтя для управління системою результатив-
ності маркетингової діяльності компанії.

Так, враховуючи високий науковий інтерес до проблеми фор-
мування збалансованої системи маркетингових активів, сформу-
валася низка підходів до визначення структурних елементів сис-
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теми та їх оптимального поєднання. Таке різноманіття ідентифі-
кованих маркетингових активів обумовлено в першу чергу різно-
спрямованістю цілей аналізу, стратегічним контекстом і рівнем
деталізації проведених досліджень. Таким чином, синтезуючи
основні класифікаційні підходи вітчизняних та іноземних дослід-
ників, ідентифікуємо ключові групи маркетингових активів між-
народних активів (табл. 1).

Таблиця 1
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ КОМПАНІЇ*
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Знання ринку + + + + + +
Бренд (торгові марки) + + + + + + + +
Споживча лояльність + + + + + + + + +
Імідж компанії + +
Маркетингова стратегія + + + +
Відносини з партнерами
по каналам розподілу + + + + +

Ефективні бізнес-процеси + +
Методи моніторингу ринку + +
Результати маркетинго-
вих досліджень + + +

Кадровий потенціал + + +
Конкурентна позиція ком-
панії + +

Наявність унікального
продукту + + +

Мережеві активи + + + + + +

* Розроблено автором на основі [3, с. 38; 5; 10, c. 7; 11, c. 17–18; 11, c. 90–
91; 15, c. 48–49].
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Таким чином, найзагальноприйнятішими маркетинговими
активами міжнародних компаній, котрі були визначені в запро-
понованих класифікаційних підходах є споживча лояльність,
бренд, знання ринку та мережеві активи. Дещо рідше в якості
ключових активів дослідники виокремлюють довготривалі від-
носини з партнерами по каналам розподілу, наявність формалі-
зованої маркетингової стратегії, унікального продукту, резуль-
татів маркетингових досліджень і кадровий потенціал компаній.
Менш популярними, проте однаково важливими є методи моні-
торингу ринку, конкурентна позиція компанії, наявність ефек-
тивних бізнес процесів та імідж міжнародних компаній (рис. 3).

Рис. 3. Визначальні маркетингові активи міжнародних компаній
(згідно класифікаційних підходів зазначених у табл. 1)

Не зважаючи на різність у підходах до кваліфікації маркетин-
гових активів, а отже і рівнів їх використання в дослідженнях
кожного із аналізованих науковців, ступінь важливості будь-
якого з активів є рівнозначним в системі управління конкуренто-
спроможністю та результативністю міжнародних компаній. Вра-
ховуючи надзвичайно широкий спектр наукових поглядів як іно-
земних, так і вітчизняних учених на проблему ідентифікації
ключових маркетингових активів, об’єктивно необхідним явля-
ється формування єдиного підходу, який дозволить уніфікувати
досвід провідних науковців.
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Таким чином, ключовими маркетинговими активами міжна-
родних компаній є:

• методи маркетингового моніторингу — котрі включають не
лише методи моніторингу ринку (табл. 1), але й інструментарій
здійснення маркетингових досліджень, оперативного та стратегі-
чного аналізу макро- та мікросередовища компанії;

• інновації в маркетингових технологіях та оптимізація вну-
трішніх бізнес-процесів — категорія, котра являється ширшою
від запропонованого дослідниками активу наявності ефектив-
них бізнес-процесів, визначальною відмінністю котрої є враху-
вання динамічного аспекту під час здійснення стратегічного
аналізу;

• бренд (торгові марки) — однин із найуніверсальніших акти-
вів, котрий додатково включає як наявність унікального продукту
так і корелюється з генеруванням споживчої лояльності компанії
(детальніше див. табл. 2);

• знання ринку — категорія яка являє собою сукупність знань
про тенденції розвитку як внутрішнього, так і зовнішнього біз-
нес-середовища компанії, тому «поглинає», виокремлений де-
якими дослідниками актив, що стосується результатів маркетин-
гових досліджень;

• внутрішній маркетинг — всепроникаючий актив, який грає
роль у генеруванні будь-якого з інших, у т.ч. у забезпеченні ство-
рення ключових компетенцій і динамічних маркетингових мож-
ливостей;

• мережеві активи — один із найефективніших способів гене-
рації та збагачення наявної бази активів міжнародних компаній
без додаткових витрат і затрат часу на розвиток додаткових ре-
сурсів власними силами;

• імідж і репутація — попри погляди дослідників стосовного
того що дані категорії являють собою виключно результати дії
інших груп маркетингових активів, даний актив може бути кон-
вертований в джерело генерування конкурентних переваг компа-
нії та включає систему тривалих взаємовідносин як із бізнес-
партнерами, так і з споживачами;

• наявність розробленої і формалізованої маркетингової стра-
тегії — своєрідний «вінець», зазначеної сукупності маркетинго-
вих активів, який пов’язує результати стратегічного аналізу (тоб-
то ідентифіковані стратегічні можливості) з наявними та
потенційно створюваними ресурсами компанії.
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Таблиця 2
КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ

Актив Визначальні характеристики активу

Як? (Активи засновані на пошуках механізмів формування
та реалізації стратегічних цілей компанії)

Методи маркетинго-
вого моніторингу

Методи систематичного і планового спостереження
за станом ринку з метою його оцінки, вивчення тре-
ндів, дослідження конкурентного середовища

Інновації в маркетин-
гових технологіях та
оптимізація внутріш-
ніх бізнес-процесів

Комплекс прийомів, способів дії і прийняття рішень,
які визначають діяльність компанії з управління сво-
єю позицією на ринку, вибору і досягненню її цілей

Чому? (Засновані на пошуку причин та шляхів
реалізації стратегічних цілей компанії)

Розроблена і форма-
лізована маркетин-
гова стратегія

Наявність формалізованої функціональної та опера-
тивної маркетингової стратегії. Наявність розробле-
них стандартів і нормативів оцінки маркетингової
діяльності

Хто? (Активи засновані на системі взаємовідносин)

Внутрішній
маркетинг

Сукупність дій та умов, які мотивують співробітни-
ків підприємства до продуктивної й ефективної реак-
ції на потреби споживачів і зміни бізнес-середовища

Мережеві активи
Активи, засновані на союзах з компаніями — пов’я-
зані з побудовою каналів розподілу, створення стра-
тегічних альянсів і т.п. (alliance-basedassets)

Імідж і репутація
Корпоративна ідентичність компанії, її товарів і по-
слуг, наслідком якої є генерування та посилення
споживчої лояльності клієнтів

Що? (Активи засновані на результатах реалізації
стратегічних цілей компанії)

Бренд
(торгові марки)

Сума всіх «ментальних» зв’язків, які утворюються
між покупцями і власниками бренду, вся сукупність
уявлень, ідей, образів, асоціацій і т.д. про конкрет-
ний продукт, компанію в цілому, яка склалася у
споживачів

Знання ринку
Результати маркетингових досліджень, бази даних
щодо маркетингового середовища діяльності компа-
нії, профілі споживачів і партнерів, конкурентні кар-
ти



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

215

На думку К. Жарбо, формуючи систему маркетингових акти-
вів менеджмент компанії повинен дати відповідь на чотири осно-
вні питання: як, що, чому, хто [13]. Таким чином, уніфікуючи за-
пропоновані підходи до класифікації маркетингових активів
компанії на основі методу К. Жарбо, ідентифікуємо систему да-
них активів.

Так, сукупність маркетингових активів, запропонована в да-
ному класифікаційному підході та кожен із елементів зокрема, є
носієм характеристик і властивостей притаманних будь-якій сис-
темі (ієрархічність, організованість, емерджентність, цілісність,
функціональність) [7, с. 26]. Так, жоден із елементів системи ма-
ркетингових активів не може бути використаний, або навіть оха-
рактеризований відокремлено від будь-якого іншого (цілісність
та організованість), характеризується чіткою ієрархією («бать-
ківським» рівнем котрої виступають зазначені в табл. 2 активи), а
також здатністю кожного з елементів реагувати на зміни умов
функціонування системи (функціональність) та генерувати нові
функцї і властивості у відповідь на зазначені трансформації (еме-
рджентність).

Тим не менше, враховуючи високий ступінь турбулентності
глобального бізнес-середовища та значну географічну та товарну
диференціацію діяльності міжнародних компаній кожна з них
(часто навіть різні регіональні підрозділи всередині даних компа-
ній) може використовувати як повний спектр маркетингових ак-
тивів, так і поєднання кількох елементів запропонованої системи.
До того ж навіть користуючись ідентичними активами їх рівень
впливу на генерування прибутку компанії, підвищення рівня її
конкурентоспроможності чи розробки бізнес-стратегії є різним.
Таким чином, кожна бізнес одиниця володіє унікальним набором
активів, котрий постійно трансформується відповідно до змін бі-
знес-середовища та її стратегічних цілей, тобто формує власний
портфель маркетингових активів компанії.

На думку Г.І. Хотинської, важливіше проблеми ідентифікації
«золотого зрізу», тобто портфелю маркетингових активів, є не-
можливість формування методологічних підходів до оцінки ефе-
ктивності використання даних активів, їх впливу на зміну прибу-
тку та ринкової вартості компанії. Так, достатньо складно розра-
хувати ефективність, якщо в чисельнику дробу містяться нееко-
номічні фактори (популярність бренду, споживча лояльність і
т.п.), а в його знаменнику — фінансово-економічні дані (витрати)



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

216

[6]. Даної відповідності чисельника і знаменника можна досягти
шляхом вартісної оцінки елементів запропонованої системи мар-
кетингових активів, котра дозволить інтегрувати показники оцін-
ки маркетингової діяльності компанії у загальну систему звітнос-
ті, спростити процес оперативного та стратегічного планування, а
також виявити нові стійкі стратегічні переваги компанії (табл. 3).

Таблиця 3
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ*

Актив Показники

Методи маркетинго-
вого моніторингу

Динаміка рівня конкуренції на ринку та конкурент-
ної позиції (частка ринку, ціна, технічні характерис-
тики, умови реалізації та поставки товарів-конку-
рентів); Потенційна ємність ринку

Інновації в маркетин-
гових технологіях та
оптимізації внутрі-
шніх бізнес-процесів

Частота створення інноваційних продуктів; коефіці-
єнт економії затрат; показник якості інновацій І. Ан-
соффа; показник повернення капіталу на інновації
Харта

Бренд
(торгові марки)

Вартість бренда; Коефіцієнт цінності, котру прино-
сить бренд покупцю; Кількість ліцензійних угод,
франшиз (темп їх приросту)

Знання ринку Швидкість і коефіцієнт успішності виведення нових
товарів на ринок; Темп приросту частки ринку

Розроблена і форма-
лізована маркетин-
гова стратегія

Знання цілей (персоналом); Підтримка і готовність
до змін та інновацій; Темп приросту об’єму продаж
по кожному цільовому ринку

Внутрішній
маркетинг

Коефіцієнт задоволеності клієнтів обслуговуванням;
Кількість скарг (від робітників і клієнтів); Кадрове
забезпечення; Відносна задоволеність працівників

Мережеві активи Кількість стратегічних альянсів; об’єм і темп приро-
сту продаж в альянсі; Період співробітництва

Імідж і репутація
Коефіцієнт рентабельності витрат на формування
репутації; Середній рівень сприйняття якості проду-
кції порівняно з конкурентами; Коефіцієнт оновлен-
ня клієнтів

* Розроблено автором на основі [2, с. 145–153; 8, с. 260]
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Таким чином, визначивши ключові показники кожного із елеме-
нтів системи маркетингових активів і ступінь їх впливу на генеру-
вання прибутку та реалізацію стратегічних цілей діяльності компа-
нії, її менеджмент отримає дієвий інструмент розподілу та макси-
мізації зусиль персоналу, інвестиційних ресурсів, ідентифікації стій-
ких конкурентних переваг, що в подальшому стане запорукою гене-
рації додаткового прибутку та зростання ринкової вартості компанії.

Подальшими напрямками даного дослідження мають стати
проблеми ідентифікації оптимального портфелю маркетингових
активів компанії, враховуючи вплив на їх формування сучасних
тенденцій розвитку глобального бізнес-середовища, а також роз-
робка єдиного аналітичного підходу до оцінки ефективності мар-
кетингової діяльності компанії на основі запропонованої системи
активів, визначення впливу кожного з елементів системи на гене-
рування прибутку компанії.

Висновки. У контексті сучасного розвитку теорії та практики
міжнародного менеджменту, управління результативністю діяльно-
сті будь-якої компанії та, відповідно, забезпечення її високого кон-
курентного статусу напряму залежить від формування системи оці-
нки ефективності використання маркетингових активів, як універ-
сальних індикаторів змін бізнес-середовища, а також генераторів
споживчої цінності. Так, у ході даного дослідження нами запропо-
новано механізм оцінки результативності діяльності міжнародних
компаній та ідентифіковано визначальну роль маркетингових акти-
вів у системі «продуктивність-ефективність-результативність».

На основі формування єдиного підходу на основі сукупності
сучасних підходів до класифікації маркетингових активів компа-
нії визначено універсальні елементи запропонованої категорії
«система маркетингових активів». Також поряд із обґрунтуван-
ням поняття системи, нами ідентифікована необхідність викорис-
тання портфелю активів, в якості унікального набору і співвід-
ношення маркетингових активів міжнародних компаній в умовах
високого рівня географічної та товарної диференціації.

В якості оцінки результатів маркетингової діяльності компанії,
на основі запропонованої системи активів нами визначений уніфі-
кований комплекс показників, що оцінюють ступінь задоволеності
клієнта, якість сервісу, адаптивність та інноваційність маркетинго-
вих дій і т. ін., котрі поряд з традиційно застосовуваними фінансо-
вими, можуть стати дієвим індикатором результативності діяльно-
сті компанії та реалізації маркетингових стратегій зокрема.
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EXCHANGE RATE POLICY POST-SOCIALIST COUNTRIES
IN PREPARATION FOR JOINING THE EUROPEAN

MONETARY UNION: AN EXPERIENCE FOR UKRAINE

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено трансформацію валютних політик
постсоціалістичних країн у період підготовки їх вступу до Євро-
пейського валютного союзу. Виділено основні етапи здійснення
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валютної політики країн, які стали членами ЄС у 2004 році. Про-
аналізовано основні макроекономічні показники країн ЦСЄ у 2003
році — перед вступом до ЄС. Визначено, що зміна валютної полі-
тики України проходила аналогічно іншим постсоціалістичним
країнам етапи. Враховуючи досвід досліджених країн, визначено
перспективи розвитку валютної політики України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: валютна політика, Європейський валютний со-
юз, євроінтеграція, євро, валютний режим, обмінний курс, валютні
резерви, валютні інтервенції, Європейський механізм валютних
курсів ІІ (МВК ІІ).

ANNOTATION. The present article explores currency policy transfor-
mation of post-socialistic countries during their preparation for joining
the European Monetary Union.
Through analyzing economies of the countries, which joined EU in
2004, we have singled out key stages of their monetary policy, among
them are: stabilizing phase (1990-1994), intermediate phase (1995-
2000), preparatory phase (since 2001 till joining the EU). Almost all
post-socialist countries began the process of reforming the monetary
systems by imposing a fixed exchange rate in order to stabilize the
economy and support exports.
After the restoration of economic growth and decreasing inflation
the countries gradually moved towards a more flexible exchange
rate conditions. Today, most of these countries have declared a
free policy. Although some transformation in currency systems of
the countries listed above are very similar, but each state used
different means in order to succeed, it is this that makes their
experience interesting for studying, as we can analyze and
compare their success and faults.
In our research, we analyzed the main macroeconomic indicators
of CEE in 2003 — before joining the EU. All the CEE countries,
except Slovenia, were far from achieving macroeconomic stability.
Particularly the worst were unemployment rates and current
account deficit.
Upon examination of these events it becomes clear that stages of
change in monetary policy in Ukraine was similar to the ones of post-
socialist countries. The transition to a flexible exchange rate, recently
introduced in Ukraine, will contribute to the development of tools for
the implementation of inflation targeting in the future.
Given the experience of the countries under investigation, we have
defined monetary policy prospects in Ukraine. In order to join the
European Monetary Union within the ERM-II system Ukraine will have
to switch to a fixed Euro rate, however this step will be preceded by
long-lasting reformation of economy and legislation. In order to
integrate to the European Monetary Union Ukraine should change
legislation, which would be based on the principles of consistency and
continuity regarding the current currency legislation and, at the same
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time, afford an opportunity to adapt gradually conditions and require-
ments of the European Union.

KEYWORDS: exchange rate policy, European Monetary Union,
European integration, euro, exchange rate regime, exchange rate,
international reserves, foreign exchange intervention, European
Exchange Rate Mechanism ІІ (ERM ІІ).

Постановка проблеми. Процеси світової глобалізації та інтег-
рації призвели до того, що економічний розвиток країни значною
мірою визначається станом валютних відносин. Валютна політика,
як одна з форм регулювання зовнішньоекономічних відносин за-
ймає важливе місце у процесі розвитку ринкових механізмів.

У червні 2014 року було підписано угоду про асоціацію між
Європейським Союзом та Україною. Угода про асоціацію з ЄС
має замінити Угоди про партнерство та співробітництво між
Україною та ЄС. Угода про асоціацію дає змогу перейти від пар-
тнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної
інтеграції.

Загалом у зв’язку з можливим приєднанням до або асоціацією з
Європейським Союзом перед центральними банками виникає низка
додаткових складних проблем щодо вільного руху капіталів, віль-
ного обміну фінансовими послугами та валютної інтеграції.

Аналіз і оцінка досвіду постсоціалістичних країн — нових
членів ЄС з розробки валютної політики у період підготовки до
вступу до ЄС, а згодом — до Європейського валютного союзу є
актуальними та необхідними у зв’язку із завданням реалізації
офіційної євроінтеграційної стратегії України, передумовою якої
є досягнення нею критеріїв макроекономічної стабілізації.

Дослідження процесів трансформації валютних режимів, ба-
зоване на реальному досвіді країн ЦСЄ, допоможе у виборі варі-
антів і пріоритетів інтеграції України до ЄС, напрямків розвитку
національної валютної системи в умовах інтеграції й глобалізації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню
проблем валютної політики та вибору валютного режиму присвя-
чено праці учених П. Бофінгера, М. Ботона, Т. Воллмерсхаусера,
Р. Джуччі, Р. Кірхнера, Е. Майера, Р. Маккінона, Р. Манделли,
Я. Белінської, Ю. Біленко, О. Білоган, З. Сороківської та інших.

З огляду на суперечливу практику валютної інтеграції ваго-
мий науковий інтерес становлять питання впровадження досвіду
постсоціалістичних країн на шляху до євроінтеграції для України.
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Постановка завдання. Метою роботи є дослідження розвитку
валютної політики постсоціалістичних країн, виявлення основ-
них факторів і напрямів їх трансформації, а також обґрунтування
шляхів інтеграції України до Європейської валютної системи.

Виклад основного матеріалу. Після тривалого періоду транс-
формації національних економічних систем країн Центральної та
Східної Європи (далі країни ЦСЄ) набули членства в ЄС: Латвія,
Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, Естонія
з 1 січня 2004 р.; Болгарія і Румунія з 1 січня 2007 р. На даний
час половина з цих країн перейшли на єдину валюту євро: Слове-
нія з 1 січня 2007 р., Словаччина — з 1 січня 2009 р., Естонія — з
1 січня 2011 р., Латвія — з 1 січня 2014 р.

На думку Ю. Біленко, у здійсненні валютної та монетарної
політики країн, які стали членами ЄС у 2004 р., можна виділити
три основні етапи, кожен з яких характеризується певними особ-
ливостями: фаза стабілізації (1990–1994 рр.), проміжна фаза
(1995–2000 рр.), підготовча фаза (з 2001 р. до вступу). Упродовж
першої фази зусилля урядів були спрямовані на макроекономічну
стабілізацію, впродовж проміжної фази — на поглиблення інтег-
рації в економічну та фінансову системи ЄС, зростання обсягів
надходження капіталу та формування самостійної економічної
політики. Підготовча фаза призначена для реформування валют-
них політик цих країн у напрямку узгодження основних макро-
економічних показників із критеріями програми «Механізму ва-
лютних курсів» ІІ (European Exchange Rate Mechanism II) [1,
c. 245].

Більшість країн Центральної та Східної Європи розпочали
процес реформування економік у 1989 р. із дуже швидкого збі-
льшення грошової маси, що викликало значне зростання темпів
інфляції (в середньому на 300 %, лише у Чехії [5] та Угорщині
інфляція становила 25 % [7]). Це, зокрема, було зумовлено всеза-
гальною лібералізацією цін і торгівлі, значною девальвацією на-
ціональних валют і незбалансованістю фіскальної політики. Цей
період також характеризувався значним падінням обсягів вироб-
ництва фактично в усіх країнах.

За таких умов потрібно було знайти надійну опору для стабі-
лізації монетарної політики у цих країнах. У деяких країнах, зо-
крема у Польщі, таку опору вбачали у режимі фіксації валютних
курсів, який би зменшив інфляцію та скоротив витрати, необ-
хідні для боротьби з інфляцією. Причиною такого вибору було
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те, що фіксація мала б допомагати уряду у стабілізації економі-
ки, зменшенні інфляції та уповільненні знецінення національної
валюти. Крім того, такий режим валютних курсів мав би допо-
могти подолати проблеми, пов’язані із нерозвиненістю валют-
них ринків та відсутністю досвіду управління у центральних ба-
нків. Вибір режиму фіксації валютних курсів також був
пов’язаний із тим, що країни Центральної та Східної Європи
були країнами із доволі низькою відкритістю економіки, де ва-
лютна політика відігравала важливу роль у процесі боротьби з
інфляцією. Однак відкритість економік цих країн дуже відрізня-
лась: від 130 % у Словаччині до 70 % — у Польщі [8]. Саме то-
му країни із меншою відкритістю економіки використовували
режим фіксації валютних курсів протягом довшого періоду часу
(> 5років), ніж усі інші (Польща).

Проміжна фаза (1995–2000). З середини 90-х років ХХ ст.
майже в усіх країнах з перехідною економікою відновились те-
мпи зростання, хоча повного відновлення попередніх показни-
ків ще не було досягнуто (за винятком Польщі). Відбулось зна-
чне уповільнення темпів інфляції, рівень якої у середньому
зменшився до 25 %. У такий спосіб використання режиму фік-
сації валютних курсів було вже не потрібним, тому у країнах
Центральної та Східної Європи почали використовувати гнуч-
кіші режими валютних курсів. Однак у країнах торговельних
партнерів, зокрема членів ЄС, темпи інфляції були значно ниж-
чими, тому потрібно було зменшувати темпи інфляції для того,
щоб підтримати конкурентоспроможність власних товарів. Але
зменшувати темпи інфляції шляхом використання режимів фік-
сованих валютних курсів для деяких країн було важко, зокрема
через те, що значні обсяги іноземного капіталу збільшували
грошову масу та інфляційний навіс, що підтримувало доволі ви-
сокі показники рівня інфляції.

Завдяки успіхам у реформуванні економік, швидкому еконо-
мічному зростанню, значному зменшенню темпів інфляції та лі-
бералізації операцій з капіталом обсяги надходження іноземного
капіталу у економіки країн Центральної та Східної Європи знач-
но зросли. Перенасичення ринку капіталу у деяких країнах ви-
кликало необхідність зміни валютного режиму. У країнах із ре-
жимом фіксації валютних курсів необхідно було зменшити темпи
зростання обсягів капіталу. Такі проблеми, зокрема, виникли у
Чехії, Угорщині та Польщі. Як наслідок, ці країни почали актив-
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но змінювати свої валютні політики від режимів фіксації валют-
них курсів до гнучкіших. Зокрема, Чехія, Польща та Словаччина
постійно змінювали режими валютних курсів, спочатку збільшу-
ючи межі коливань, а згодом використовуючи режим керованого
або навіть вільного плавання.

Найчастіше валютні режими змінювались в Угорщині та
Польщі. Загалом досвід цих країн свідчить про те, що здебільшо-
го валютну політику використовували для досягнення довготер-
мінових цілей, зокрема інтеграції в економічну систему ЄС.

Підготовча фаза (з 2001 р.). Незважаючи на те, що процес ре-
формування у країнах Центральної та Східної Європи все ще не
завершений, зміна валютних режимів протягом підготовчої фази
спрямовується на виконання усіх умов для вступу у Європейсь-
кий монетарний союз (ЄМС). Для цього країнам насамперед по-
трібно бути членами програми «Механізму валютних курсів» ІІ
(ERM II) протягом не менше як два роки та реформувати свою
монетарну та валютну політику відповідно до вимог цієї програ-
ми. Очікується, що такі зміни відбуватимуться одночасно із змі-
ною структур економік та економічних політик загалом, які, сво-
єю чергою, будуть спрямовані на поглиблення інтеграції із
країнами єврозони. Зокрема, ERM II передбачає встановлення
режиму фіксації валютних курсів стосовно євро, центральне зна-
чення для якого узгоджується у багатосторонньому порядку.
Використання ERM II допоможе зменшити надмірні коливан-
ня валютного курсу, однак поряд з цим цей механізм передба-
чає можливість корегування валютних курсів за допомогою
коливань у межах ± 15 % і перегляду валютних курсів у межах
ЄМС.

Таким чином, після вступу до ЄС країни ЦСЄ опинилися пе-
ред проблемою адаптації національної валютної політики до
умов переходу на єдину європейську валюту. У цей період, як
показує аналіз ряду публікацій періодичних видань та аналітич-
них матеріалів, ключовими кроками валютної політики було ви-
значення терміну вступу до ERM-II і терміну фінального вступу
до Європейського валютного союзу.

Передусім варто зауважити, що країнами було застосовано рі-
зні підходи, спрямовані на досягнення поставлених цілей, що ро-
бить вивчення їх досвіду ще кориснішим, оскільки дає змогу
провести компаративний аналіз їх успіхів і прорахунків.
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Болгарія, Естонія та Латвія прийняли рішення про фіксацію
двосторонніх курсів своїх валют: Болгарія та Естонія — до євро,
Латвія — до спеціальних прав запозичення.

Інша група країн — з гнучкими валютно-курсовими режи-
мами (Чехія, Польща та, починаючи з травня 2001 р., Угорщи-
на) вдалися до встановлення меж коливань двосторонніх кур-
сів. До літа 2002 р. тривало подорожчання чеської крони, а
після розпочалися масштабні інтервенції центрального банку,
спрямовані на коригування даного становища. Як наслідок,
курс чеської крони та євро у 2003 р. був на 10 % вищим за рі-
вень січня 1999 р. Отже, Чеський національний банк здійсню-
вав режим керованого плавання. Польський злотий дорожчав
відносно євро до травня 2001 р., після чого його вартість поча-
ла знижуватися і у 2003 р. вартість злотого відносно євро була
на 8 % нижчою порівняно з січнем 1999 р. Серед усіх країн ре-
гіону режим валютного курсу Польщі найбільше відповідав ві-
льному плаванню. Після скасування режиму повзучої при-
в’язки в Угорщині форинт стабільно дорожчав відносно євро,
однак з осені 2002 р., завдяки валютним інтервенціям, ця тен-
денція набула зворотного напрямку.

Румунія та Словенія оголосили кероване плавання. Починаю-
чи з 1999 р., обидві валюти демонстрували знецінення відносно
євро. Однак регулювання коливань курсу словенського талера
було значно жорсткішим, ніж регулювання курсу румунського
лея. Словаччину теж можна віднести до групи країн з режимом
керованого плавання. Однак, на відміну від Румунії та Словенії,
Словаччина дозволила відхилення курсу від встановленого спів-
відношення своєї валюти до євро.

Беручи до уваги підходи до встановлення валютно-курсового
режиму, варто проаналізувати макроекономічного становище в
аналізованих країнах з точки зору їх успіху у досягненні макро-
економічної стабілізації. У табл. 1 наведено ключові макроеко-
номічні показники країн ЦСЄ за станом на 2003 р., тобто на по-
чатку підготовчої фази.

З даних табл. 1 видно, що усі країни ЦСЄ, за винятком Слове-
нії, були далекі від досягнення макроекономічної стабільності.
Зокрема найгіршими були показники безробіття та дефіциту про-
точного рахунку.
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Таблиця 1
КЛЮЧОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ

ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ СТАНОМ НА 2003 р.

ВВП Рівень
інфляції

Поточний
рахунок,  %
від ВВП

Дефіцит
бюджету, %
від ВВП

Безробіття
(2002 р.)

Країни з режимами
фіксованого валютного
курсу

Болгарія 4,6 2,4 –4,6 0,8 17,9

Естонія 5,3 1,5 –12,6 0,4 9,1

Латвія 6,5 2,7 –7,3 –3,1 12,8

Країни з гнучкими ре-
жимами валютного
курсу

Польща 1,8 0,9 –3,3 –5,3 19,9

Чеська Республіка 2,3 0,8 –5,7 –6,8 7,3

Угорщина 3,4 4,5 –5,7 –5,6 5,6

Країни з режимом ке-
рованого плавання

Румунія 5,1 15,4 –4,8 –2,7 6,9

Словаччина 3,9 8,4 –6,3 –3,5 18,6

Словенія 2,8 5,6 0,9 –1,5 6,0

Джерело: складено авторами за даними [9]

У країнах з фіксованими обмінними курсами рівень інфляції
був наближений до цільового інфляційного параметру конверге-
нції, що дорівнює 2 %, також мали місце високі темпи економіч-
ного росту. За показником бюджетного дефіциту країни цієї гру-
пи також були близькі до маастрихтських критеріїв, проте
Естонія мала величезний дефіцит поточного рахунку, а Болгарія
— безробіття.

У групі країн з гнучким курсоутворенням спостерігалися від-
носно низькі темпи економічного росту (Польща, Чеська Респуб-
ліка). У цих двох країнах рівень інфляції був нижчим від мааст-
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рихтських критеріїв, але це говорить скоріше про певну слабкість
їх економік, пов’язану з дефляцією.

Угорщина, яка значно пізніше від інших країн даної групи ва-
лютних політик впровадила гнучкий обмінний курс, мала кращі
показники економічного зростання та інфляції. Польща і Чехія
суттєво перевищили припустимий рівень дефіциту поточного ра-
хунку. Усі три країни мали перевищення бюджетного дефіциту
порівняно з пороговим значенням 3 % від ВВП. Прийнятний рі-
вень безробіття був тільки в Угорщині, але надто високим був рі-
вень цього показника у Польщі, високим у Чехії.

Криза економіки Польщі у кінці 80-х — на початку 90-х років
ХХ ст. супроводжувалась значними показниками інфляції та ве-
ликим зовнішнім боргом — близько 47 млн дол., або 70 % від
ВВП. Нестабільність національної валюти стала основною пере-
шкодою на шляху розвитку економіки Польщі. Низька купівель-
на спроможність злотого викликала активний розвиток тіньового
валютного ринку. Для боротьби з інфляцією було запроваджено
режим фіксації валютних курсів, який мав зупинити знецінення
національної валюти та стабілізувати економіку загалом [1,
с. 246].

Після кількох девальвацій 1 січня 1990 року валютний курс
було прив’язано до долара США. Режим фіксації використовува-
ли з січня 1990 до жовтня 1991 рр. 1 січня 1990 р. була проведена
девальвація злотого на 43 %. У 1990 р. індекс споживчих цін зріс
до 250 %, а показник ВВП впав на 12 %. До кінця 1990 р. імпорт
перевищив експорт. Оскільки фіксація номінального курсу зло-
того викликала значне зростання інфляції, реальний обмінний
курс злотого почав зростати.

У жовтні 1991 р. року було прийнято рішення про перехід до
прив’язки до кошика валют (долар США — 45 %, німецька марка
— 35 %, фунт стерлінгів — 10 %, швейцарський франк — 5 %,
французький франк — 5 %). Таке рішення було викликане як не-
обхідністю стримування інфляції, так і потребою зменшити не-
збалансованість сальдо поточних операцій. Структура кошика
була визначена структурою торгівлі з найбільшими торгівельни-
ми партнерами країни.

Оскільки 1 лютого 1994 р. Польща розпочала процес приєд-
нання до ЄС, її економічна політика була спрямована на досяг-
нення показників економічного розвитку, які були зазначені у
Маастрихтському договорі.
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У травні 1995 р. режим прив’язки замінили режимом повзучо-
го коридору, переслідуючи мету поступового скорочення інфля-
ції, з часом дозволивши зростання гнучкості валютного курсу.
Національний банк Польщі намагався утримувати курс за допо-
могою валютних інтервенцій, але валютні резерви були обмеже-
ними.

Такий хід подій, а в додачу ще й проблема підтримання попе-
реднього рівня інфляції стали основними причинами впрова-
дження валютного коридору ±7 % у травні 1995 року. Починаю-
чи з січня 1999 року корзина валют почала складатися із долара
та євро [6].

З 12 квітня 2000 р. Польща перейшла до повної гнучкості,
маючи за мету — контроль за інфляцією, обмінний курс злотого
був оголошений плаваючим валютним курсом без будь-яких об-
межень. Унаслідок запровадження вільного плавання на курс
польського злотого почали впливати ринкові фактори. У 2001 р.
темпи економічного зростання Польщі почали зменшуватись (з 4
% у 2000 р. до 1 % у 2001 р.), до того ж зменшились і обсяги ін-
вестицій (на 12 %). Також зріс дефіцит бюджету. Для стримуван-
ня темпів інфляції Національний банк Польщі зменшив відсотко-
ві ставки.

Оскільки 1 травня 2004 р. Польща стала членом ЄС, вона має
намір стати членом і єврозони. У майбутньому злотий замінять
на євро, а валютна та монетарна політика буде проводитись Єв-
ропейським центральним банком. Для того, щоб стати членом
єврозони, потрібно передусім досягнути критерію стабільності
обмінних курсів. Тому обмінний курс злотого стосовно євро має
залишатись незмінним принаймні протягом двох років у межах
ERM II. Це означає, що протягом цього проміжку часу Націона-
льний банк Польщі підтримуватиме обмінний курс злотого по
відношенню до євро із незначними коливаннями стосовно цент-
рального значення [1, с. 247].

У країнах з режимом керованого плавання було задовільне
становище з економічним зростанням, при цьому інфляція стала
головною проблемою Румунії та Словаччини, тоді як Словенія
дещо знизила темп інфляції. Словаччина мала великий дефіцит
поточного рахунку. Усі країни потенційно могли би досягти кри-
теріального значення за показником бюджетного дефіциту. Щодо
безробіття, всі вони мали проблеми, найбільші — Словаччина.
Проте Словаччина ще у листопаді 2005 р. приєдналася до ERM
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II, а з 1 січня 2009 р. відмовилася від власної валюти і перейшла
на валюту євро.

Після азіатської кризи науковці та політики дійшли висновку
про те, що економіки з проміжними режимами валютного курсу
схильні до нестабільності. Згідно з так званою «неможливою
трійцею», у світі з вільним рухом капіталу є можливими тільки
жорстко фіксовані або тільки вільно плаваючі валютні курси. Це
повністю підтверджується досвідом країн ЄС [3, c. 3].

Країни-кандидати з фіксованими обмінними курсами були до-
сить успішними. Їх досвід говорить про те, що фіксовані курси є
прийнятним вибором для відносно невеликої відкритої економі-
ки, що обґрунтував за допомогою простої макроекономічної мо-
делі Бофінгер [4]. Потрібний високий рівень відкритості економі-
ки мала Естонія (експорт становив 50 % від ВВП, імпорт майже
дві третини від ВВП). Відкритість економік Латвії та Болгарії бу-
ла дещо нижчою: експорт у розмірі 30 % від ВВП, імпорт — 50 %
у Латвії, 43 % — у Болгарії.

Проведений в одному з досліджень економетричний аналіз
впливу 10 обраних політичних та економічних факторів (виборів,
змін урядів, темпів зростання реального ВВП, темпів інфляції, рі-
внів безробіття, валютних резервів, балансу бюджету, поточного
рахунку платіжного балансу та індексу курсу долара США у міс-
цевій валюті) на вибір валютного режиму в 11 країнах Централь-
ної та Східної Європи (Болгарії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі,
Румунії, Словаччині, Словенії, Угорщині, Україні та Чехії) у
1993–2001 рр. виявив, що на вибір режимів фіксації у цих країнах
впливають такі фактори, як зміни урядів, величина ВВП та обся-
ги валютних резервів, натомість вибір режимів плавання зале-
жить від змін урядів (хоча у меншій мірі), величини ВВП і балан-
су бюджету. Модель показала, що вибір валютних режимів у
перехідних економіках Центральної та Східної Європи слабо за-
лежить від решти факторів, аналізованих у моделі. Це можна по-
яснити тим, що для перехідних економік характерні значні від-
мінності від класичної ринкової економіки, та збереженням
деяких рис командної економіки. Часто в перехідних економіках
ті чи інші заходи (зокрема, і вибір валютного режиму) є наслід-
ком політичного рішення [2, с. 16].

В Україні також застосовувалися різні типи валютних режи-
мів. У 1991 році після виходу з СРСР відбулася поява українсь-
кого валютного ринку. У період з 1991 по 1999 роки становлення
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валютного ринку України відбувалося в умовах високих темпів
інфляції, різкого спаду виробництва, постійного дефіциту платі-
жного балансу.

Упродовж 2001–2004 років дії Національного банку України
були спрямовані на певне пом’якшення наявної системи валют-
ного регулювання і валютного контролю і впровадження режиму
плаваючого обмінного курсу зі збереженням незначних колива-
льних тенденцій у бік ревальвації або девальвації

Тривалий час — з квітня 2005 року по травень 2008 року –
здійснювалося утримання сталого обмінного курсу гривні до до-
лару США. У 2008 році НБУ перейшов до політики керованого
плавання, поступово підвищуючи курсову гнучкість гривні.

У лютому 2014 року було оголошено про перехід до гнучкого
курсоутворення з метою посилення спроможності економіки та
фінансової системи протистояти зовнішнім шокам.

У майбутньому Україні, як країні-претенденту на вступ до
Європейського валютного союзу, доведеться зрештою перейти до
фіксованого курсу євро (як передостаннього етапу конвергенції).
Проте такий перехід стане доцільним лише за умови чітко визна-
чених перспектив членства в Європейському валютному союзі. В
межах системи ERM-ІІ протягом двохрічного терміну Україна не
зможе самостійно маніпулювати курсом власної валюти. Тому
слід приділити максимум уваги питанням валютно-курсової полі-
тики в перехідний період.

Режим гнучкого курсоутворення, введений в Україні, сприя-
тиме розвитку інструментів для запровадження у подальшому
інфляційного таргетування.

Для переходу до політики інфляційного таргетування потріб-
не, насамперед, законодавче визначення у Конституції України та
Законі «Про Національний банк України» такої цілі діяльності
Національного банку України як «забезпечення цінової стабіль-
ності у формі та межах, визначених Національним банком Украї-
ни спільно з Урядом країни та затверджених Верховною Радою
України». Це дозволить здійснити поетапний перехід на таргету-
вання інфляції та загальний рух у напрямі передачі відповідаль-
ності за валютно-курсову політику від центрального банку уряду
країни (як це притаманно країнам ЄС).

Для інтеграції України до Європейського валютного союзу
слід змінювати законодавство, яке б базувалося на принципах по-
слідовності та наступності стосовно діючого валютного законо-
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давства та одночасно забезпечувало можливість поступової адап-
тації до умов і вимог Європейського Союзу.

Угода про асоціацію з ЄС, підписана у червні 2014 року пе-
редбачає те, що Україна і ЄС зобов’язуються не запроваджувати
нових обмежень на рух капіталу та поточні платежі і не робити
існуючі обмеження жорсткішими. Єдиним винятком є запрова-
дження захисних заходів строком до 6 місяців, якщо є загроза
монетарній або валютній політиці.

Крім того, Україна зобов’язалась вживати заходів щодо пода-
льшої лібералізації руху капіталу до рівня, рівноцінного законо-
давству ЄС. Така лібералізація є передумовою формування єди-
ного ринку з ЄС у сфері фінансових послуг.

Результатом лібералізованого руху капіталу може стати певне
зменшення формальностей при залученні іноземного фінансу-
вання. Водночас лібералізація може торкнутися лише руху капі-
талу з країнами ЄС, і не обов’язково передбачає скорочення бю-
рократичних процедур валютного контролю.

Полегшення руху капіталів сприятиме зміцненню торговель-
них зв’язків України з країнами ЄС. Подальший розвиток валют-
ного ринку та його інтеграція до світового валютного ринку до-
зволить покращити макроекономічне становище України.

Висновки. Таким чином, майже всі постсоціалістичні країни
починали процес реформування валютних систем із запрова-
дження режиму фіксації валютних курсів для стабілізації еконо-
мік та підтримки експорту. Після відновлення темпів зростання
економіки, уповільнення темпів інфляції країни поступово пере-
ходили до гнучкіших режимів валютних курсів. Сьогодні у біль-
шості цих країн оголошено політику вільного плавання. Україна
також пройшла шлях від фіксації валютних курсів до режиму
гнучкого курсоутворення. Для вступу до Європейського валют-
ного союзу, в межах системи ERM-ІІ, Україні доведеться перейти
до фіксованого курсу євро, проте даному крокові передуватиме
тривалий час реформування економіки та законодавства країни у
відповідності до вимог Європейського союзу.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ
КОМУНАЛЬНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

INTERNATIONAL EXPERIENCE
OF MUNICIPAL PASSENGER TRANSPORT FUNDING

АНОТАЦІЯ. У статті обґрунтовано важливість приділення особли-
вої уваги питанню фінансового забезпечення розвитку транспорт-
ної інфраструктури великих міст. Підкреслюється необхідність
здійснення місцевою владою заходів, спрямованих на зменшення
використання особистого автотранспорту і водночас на вдоскона-
лення роботи громадського транспорту через забезпечення нале-
жного рівня його мобільності. Досвід, зокрема, скандинавських
країн показав, що такі заходи, як запровадження і підвищення рів-
ня дорожніх зборів, уведення оплати за користування автомагіст-
ралями, швидко приводять до зменшення кількості автомобілів на
дорогах. У Франції практика залучення в обслуговування всіх ви-
дів транспорту відповідно до економічної їх ефективністю перед-
бачає використання: метро — у найбільш забудованих районах;
автобусів — у районах, які розвиваються динамічно, але поки ще
невпорядковано; трамвая і його різновидів — у проміжних ситуа-
ціях. Зазначено, що партнерство державного та приватного секто-
рів дає змогу одержувати кошти додатково понад те, що може на-
дати державний бюджет (від 0,5 % до 1 % ВВП у великих містах
має спрямовуватись на інвестиції у міський громадський транс-
порт). Витрати на оплату приватного партнерства, як правило,
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компенсуються за рахунок ефективної економії — забезпечення
ліпшого обслуговування з найменшими витратами. Тож на основі
вивчення досвіду країн Європейського Союзу в статті запропоно-
вано напрями реформування транспортної інфраструктури вели-
ких міст України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: транспортна інфраструктура, громадський
транспорт, податок, дорожній збір, міське господарство, інвестиції,
державно-приватне партнерство.

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается важность привлечения
особого внимания к вопросу финансового обеспечения развития
транспортной инфраструктуры крупных городов. Подчеркивается
необходимость осуществления местными властями мер, направ-
ленных на уменьшение использования личного автотранспорта и
одновременно на совершенствование работы общественного
транспорта путем обеспечения надлежащего уровня его мобиль-
ности. Опыт, в частности, скандинавских стран показал, что такие
меры, как введение и повышение уровня дорожных сборов, вве-
дение оплаты за пользование автомагистралями, быстро приво-
дят к уменьшению количества автомобилей на дорогах. Во Фран-
ции практика привлечения в обслуживание всех видов транспорта
в соответствии с экономической их эффективности предполагает
использование: метро — в наиболее застроенных районах; авто-
бусов — в районах, развиваются динамично, но пока еще неупо-
рядоченно; трамвая и его разновидностей — в промежуточных
ситуациях. Указано, что партнерство государственного и частного
секторов позволяет получать дополнительные средства сверх то-
го, что может предоставить государственный бюджет (от 0,5 % до
1 % ВВП в крупных городах должны направляться на инвестиции
в городской общественный транспорт). Расходы на оплату част-
ного партнерства, как правило, компенсируются за счет эффек-
тивной экономии — обеспечение лучшего обслуживания с наи-
меньшими затратами. Поэтому на основе изучения опыта стран
Европейского Союза в статье предложены направления рефор-
мирования транспортной инфраструктуры крупных городов Ук-
раины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транспортная инфраструктура, обществен-
ный транспорт, налог, дорожный сбор, городское хозяйство, инве-
стиции, государственно-частное партнерство.

ANNOTATION. The author proves the necessity of special attention
and focus to the financial support of transport infrastructure
development in big cities. The article emphasizes the importance of
local authorities activities focused on private transport usage decrease
and simultaneously on public transport work improvement via proper
level of its mobility. The experience, in particular in Scandinavian
countries, shows that, such steps as road dues implementation and
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increase, fee for motor road usage launch lead to the number of
driving cars decrease rather soon. In France there is a practice of all
types of transport usage according to their effectiveness, e.g. metro is
implemented in the districts with high level of housing development,
buses are used in the most dynamic-developing but not well–
organized districts, the trams and similar types of transport are used in
transitional situations. It is determined that public and business sector
partnership provides the opportunity to receive additional money apart
from funding from central budget. (from 0,5 % to 1 % GDP is to be
invested to city public transport in big cities). The expenditures for
state-private partnership fee as a rule are compensated at the
expense of the effective saving via better servicing with smaller costs.
So based on the consideration of EU countries experience the article
proposes the directions of transport infrastructure reforms in big cities
of Ukraine.

KEY WORDS: transport infrastructure, public transport, taxation, road
due, local authorities, funding, investments, state-private partnership.

За сучасних умов, коли невпинно підвищується потреба меш-
канців міст у ефективній міській транспортній системі, дедалі бі-
льшої значущості набуває громадський транспорт. Тому осново-
положним підходом у розробленні стратегій розвитку міської
транспортної мережі в багатьох країнах світу є визнання на дер-
жавному рівні того, що розвиток громадського транспорту зок-
рема сприяє зростанню економіки загалом.

Громадський транспорт на тлі процесів урбанізації набуває
таких беззаперечних переваг:
По-перше, це практично необмежена можливість збільшення

обсягів пасажироперевезень відповідно до зростання чисельності
міського населення, що пов’язано насамперед із соціальною до-
ступністю громадського транспорту.
По-друге, це гарантування безпечного та екологічно чистого

стану міста. Дана перевага набуває особливого значення останнім
часом, коли зростання забрудненості навколишнього середовища
і загрозливе збільшення кількості дорожньо-транспортних при-
год чимраз частіше виходять на перший план у ряду проблем мі-
ського господарства. З погляду ж їх розв’язання громадський
транспорт перебуває у привілейованішому становищі, ніж прива-
тний автомобіль, який споживає більше палива, більше забруд-
нює навколишнє середовище і частіше є причиною ДТП.
По-третє, це застосування принципу «виділених смуг», який

дозволить розв’язати проблему пріоритетної мобільності паса-
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жирів громадського транспорту, адже приватний автомобіль чим-
раз частіше стає причиною утворення заторів.

Утім головний аргумент розвитку економіки громадського
транспорту — це зниження екологічно негативного впливу
транспорту на навколишнє середовище.

Отже, для того щоб забезпечити життєздатність міста, потріб-
но кардинально зменшити кількість приватних автомобілів і ра-
зом з тим удосконалювати громадський транспорт, забезпечуючи
йому належний рівень мобільності. Так, у Данії, наприклад,
розв’язання цієї проблеми ґрунтується на такому міркуванні:
оскільки дороги міста мають обмежену пропускну здатність, то
той вид транспорту, який використовує більшу частину дорож-
нього простору, повинен і платити більше. Дохід від цього місце-
ва влада Копенгагена з успіхом використовує для створення ви-
сокоякісної системи громадського транспорту, здатної залучити й
автолюбителів. При цьому, безперечно, не підлягає сумніву, що
ефективні транспортні системи мають бути створені до того, ко-
ли будуть запроваджені обмеження на користування особистим
автотранспортом [5, с. 101].

Слід зазначити, що дорожні збори і мита вже багато років об-
говорюються не тільки в Данії. Цей досвід з успіхом використо-
вується й у великих містах Норвегії, зокрема в Осло — місті, яке
спрямовує одержувані від цього збору доходи для розвитку, при-
міром, легкорейкового транспорту. Практика цих країн показала,
що запровадження і підвищення рівня дорожніх зборів, викорис-
тання оплати за користування автомагістралями достатньо швид-
ко приводить до зменшення кількості машин на дорогах. Разом з
тим, крім одержання необхідних додаткових коштів і зниження
кількості автомобілів за допомогою дорожніх зборів можна ус-
пішно впливати на поведінку автолюбителів завдяки викорис-
танню диференціації вартості проїзду в різний час дня. Водночас
громадський транспорт повинен працювати на професійному рі-
вні, що передбачає не тільки безпеку руху, а й оптимальну взає-
модію різних видів транспорту у рамках єдиного міського госпо-
дарства.

У Франції практика залучення в обслуговування всіх видів
транспорту відповідно до економічної їх ефективністю передба-
чає використання: метро — у найбільш забудованих районах; ав-
тобусів — у районах, які розвиваються динамічно, але поки ще
невпорядковано; трамвая і його різновидів — у проміжних ситу-
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аціях. Мультимодальний транспорт виграє ще більше, якщо в си-
стему також включені:

— автобусний рух по виділеній смузі;
— альтернативні види транспорту, такі як колективні (марш-

рутні) таксі, спільно використовувані автомобілі і т. ін. [5, с. 105].
У результаті один транспорт доповнює інший (вони ділять до-

рожній простір між собою, ефективно використовуючи паркува-
льну стратегію тощо). Зрештою у Франції передбачається створи-
ти глобальну концепцію організації транспортної системи — ви-
користання індивідуального та громадського транспорту, а також
«легких форм», таких як пересування пішки або на велосипеді.

У Великобританії як пріоритетний вид розглядається легко-
рейковий транспорт. До його переваг належать:

— наявність спеціально виділеної смуги руху:
— значно менш шкідливі викиди в атмосферу;
— зниження споживання енергії на один пасажиро-кілометр

порівняно з іншими видами транспорту;
— можливість одночасного перевезення набагато більшої кілько-

сті пасажирів, ніж автотранспортом у межах такого самого простору.
Розширення в межах міста легкорейкового транспорту (трам-

вай, метро-трамвай) зменшує не тільки потік наземного транспо-
рту, але й кількість приватних автомобілів. Роль автобусних ма-
ршрутів при цьому підвищується, а кількість автобусних мар-
шрутів, які повністю обслуговують місто, треба періодично пере-
глядати для досягнення необхідного балансу між конкуренцією
перевізників, можливістю вибору населенням виду транспорту та
заторами [9, с. 14].

Проблемам конкуренції та зміни на цій основі структури регу-
лювання громадського транспорту приділяється велика увага в
Італії, Великобританії, Франції. Заходи, які вживаються в цих
країнах для підвищення ефективності та економічності транспор-
ту (оптимальна провізна спроможність з найменшими витрата-
ми), передбачають оптимізацію структури транспортної системи,
технологій і використовуваних ресурсів. Для досягнення цього
окреслюються дві тенденції:

— використання конкуренції як засобу, що оптимізує роботу
транспортних підприємств;

— рух у напрямку або приватизації (британський варіант), або
партнерства (французький варіант) державного та приватного ка-
піталу.
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Італія скористалася набутим досвідом і провела радикальне
реформування сектору громадського транспорту, що є в країні
основою економічного та соціального розвитку як на місцевому,
так і на державному рівні. Згідно з проведеними перетвореннями
колишня монополія громадського транспорту (як державного —
а це 100 % міського транспорту, так і приватного — 50 % регіо-
нального транспорту) замінена системою обмеженої конкуренції
на основі державних контрактів (франшиз). Основою конкуренції
став активний процес приватизації компаній-операторів, прове-
дений у країні до 31 грудня 2000 р. Така зміна статусу держпідп-
риємств на новій законодавчій базі Італії тепер — необхідна умо-
ва виходу на ринок [6, с. 203]. Крім цього, для забезпечення
рівних умов для майбутніх конкурентів законодавчими нормами
Італії заборонена участь у тендері підприємства, що подає заявку
на надання транспортних послуг, якщо воно має монопольне ста-
новище в даній галузі.

У Нідерландах сьогодні нагальною проблемою є побудова
взаємовигідного збалансованого партнерства між міською вла-
дою та компанією-оператором громадського транспорту. Для ор-
ганізації ефективного партнерства реалізується принцип взаємо-
залежності і взаємообмеження за допомогою адекватного роз-
поділу ризиків і доходів між органом влади та оператором. При-
родно, частиною такого партнерства є можливість виходу з нього
в тому разі, якщо владу більше не задовольняє робота оператора,
і навпаки. Варто додати, що чітко сформульовані принципи ви-
ходу з партнерства обов’язкові для системи, де є конкуренція.

Участь держави в розвитку транспорту життєво необхідна за-
ради забезпечення мінімуму послуг для різних верств населення.
Це показав і експеримент Сполученого Королівства з приватиза-
цією громадського транспорту і повним скасуванням держконт-
ролю. У результаті урядова фінансова підтримка автобусних пе-
ревізників різко зменшилася. Експлуатація стала економічно
більш ефективна — до 85 % усіх маршрутів нині експлуатуються
цілком на комерційній основі, тобто без субсидій. Однак багато
маршрутів було скасовано, а кількість пасажирів і далі знижуєть-
ся [2, с. 223].

Крім того, без участі держави не обійтись і тому, що транспо-
ртні інфраструктури характеризуються як низькими доходами,
так і низьким прибутком на капітал і скороченням доходів (чим
більше розвивається мережа, тим менш прибутковими стають її
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лінії, навіть якщо вони, у кінцевому підсумку, необхідні з погля-
ду регіонального планування).

Отже, експлуатація більшості транспортних мереж у країнах
Європи, зокрема в постсоціалістичних країнах, залежить від до-
помоги з боку місцевої влади, яка компенсує різницю між реаль-
ними витратами, що їх здійснює оператор, і надходженнями від
продажу квитків. Водночас обмеженість фондів, наявних у роз-
порядженні місцевої влади, диктує потребу зниження заборгова-
ності й субсидій на експлуатацію, що вимагає ефективного конт-
ролю проектних і експлуатаційних витрат і зростання продуктив-
ності громадського транспорту.

Партнерство державного та приватного секторів дає можли-
вість одержувати кошти додатково понад те, що може надати
державний бюджет (від 0,5 % до 1 % ВВП у великих містах має
йти на інвестиції в міський громадський транспорт). Витрати на
оплату приватного партнерства, як правило, компенсуються за
рахунок ефективної економії — забезпечення ліпшого обслуго-
вування з найменшими витратами.

Державні органи в цьому партнерстві виступають у ролі страте-
гічного інвестора, котрий накреслює чіткі цілі, здійснює керування
проектами і контроль за їх виконанням. Державний сектор має ви-
рішувати, наскільки своєчасним є проект з погляду вигід для суспі-
льства, проте на етапі реалізації проекту, визначаючи вид фінансу-
вання, необхідно залучати приватний сектор. Це значить, що в
рамках партнерства влада надає групі приватних компаній (напри-
клад, будівельним організаціям, банкам і компаніям-операторам
громадського транспорту) на підставі рівноправної участі в конкурсі
і вибору на цій основі єдиної компанії-партнера франшизу (конт-
ракт) на реалізацію та експлуатацію проекту на досить тривалий пе-
ріод часу (не менше від 15 років). Довгострокове партнерство має
заінтересувати приватного інвестора насамперед у плані експлуата-
ції проекту, а не тільки в будівництві інфраструктури або поставках
рухомого складу. Одночасно на компанію — власника франшизи —
покладається відповідальність через укладання додаткових контра-
ктів, що містять вимоги досягнення визначених результатів.

Зазначимо, що партнерство в такому розумінні розглядається
у провідних країнах Європейського Союзу як інноваційне рішен-
ня, що поєднує ефективність і комерційний динамізм з додер-
жанням суспільних інтересів з огляду на забезпечення модерніза-
ції та розвитку громадського транспорту.
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Так, скажімо, приватна фінансова ініціатива (PFI), чинна у
Великобританії з 1997 р., лягла в основу проекту розвитку трам-
вайної мережі в Ноттінгемі. Для здійснення будівництва й екс-
плуатації в рамках проекту управлінням міського транспорту
Ноттінгема був вибраний консорціум «Arrow», що охоплює три
приватні компанії: «Tarmac» (будівельна фірма), «Adtrans» (буді-
вництво рухомого складу) і «Transdev» (оператор громадського
транспорту), а також приватних інвесторів. Франшиза «проекту-
вання, будівництво, фінансування, експлуатація» чинна протягом
30 років. Консорціум «Arrow» надав проект, і були одержані кре-
дити в банках. Отже, процедура приватної фінансової ініціативи
базована на передаванні приватному сектору ризиків, пов’язаних
з витратами не тільки на будівництво, а й на експлуатацію транс-
портної мережі.

Консорціум «Arrow» збирає доходи, платить операторові і по-
вертає борг банкам. Внутрішні контракти між партнерами «Arrow»
закріплюють відповідальність за кожним акціонером відповідно
до їхніх власних цілей діяльності в складі консорціуму:

— для «Transdev» і «Adtrans» — це проектування, будівницт-
во і «оформлення» системи;

— контракт з «Transdev» та Управлінням міського транспорту
Ноттінгема передбачає її експлуатацію.

Досвід трамвайної мережі Руана (Франція) є ще одним пози-
тивним прикладом того, як державний і приватний сектори мо-
жуть розподіляти різні ризики. Так, уведення в експлуатацію
трамвайного сполучення дозволило збільшити кількість поїздок
на громадському транспорті на 43 % [4].

На основі загальноєвропейського конкурсу заявок адміністра-
ція району Великого Руана вирішила надати контракт на будів-
ництво та експлуатацію трамвайної мережі строком на 30 років
консорціуму «Sometrar», куди крім приватних дочірніх компаній
була включена і кредитна ініціатива (заставний пул) банків, очо-
люваний «Paribas».

З одного боку, консорціум «Sometrar» зобов’язався реалізува-
ти проект у встановлені терміни та згідно з визначеними розцін-
ками. З другого боку, адміністрація району зазнає ризиків, пов’я-
заних з його власною політикою щодо плати за проїзд та умов
руху.

У цьому проекті переважає фінансування місцевих державних
органів, яке здійснюється в основному за кошти податків на
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транспорт. Крім цього, джерелами додаткових фінансових ресур-
сів для реалізації проекту є податок на паркування поблизу місця
роботи, збори за користування дорогами, підвищення вартості
землі поблизу транспортних ліній.

Одним з варіантів транспортного податку можна розглядати
бразильський Vale Transport. Він сплачується працедавцями і
призначений для компенсації витрат службовців на громадський
транспорт: У разі коли ці витрати перевищують 6 % зарплати
службовця, працедавець оплачує різницю. У Бразилії також ви-
користовуються й інші джерела, призначені на фінансування
громадського транспорту, — податки на зростання вартості землі
біля транспортних ліній, на паливо для приватних автомобілів і
на власників індивідуальних транспортних засобів [4].

У Росії з 1992 р. вперше був запроваджений податок на корис-
тувачів доріг, який системно відтоді підвищувався. Ці кошти
спрямовуються на будівництво та реконструкцію доріг, інвести-
ції в рухомий склад і т. ін.

Експлуатація і розвиток громадського транспорту в розвинених
країнах і країнах з перехідною економікою майже завжди повністю
залежали від державного бюджету, з якого фінансувалися будівниц-
тво метро і дефіцит операторів, що виникає через проведення полі-
тики соціальних (низьких) тарифів оплати проїзду. Водночас відбу-
вається відчутний процес відходу держави від фінансування
громадського транспорту. Однак муніципалітети не в змозі взяти
естафету від держави з фінансування в ситуації, коли вони й далі
встановлюють знижки на плату за проїзд (або навіть уводять без-
коштовний проїзд для деяких категорій користувачів). У результаті
ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації громадського
транспорту, бракує, і відбувається падіння частки ринку громадсь-
кого транспорту — з 90 % до 60–70 % протягом останніх 10 років.

Щоб зупинити цей процес, деякі іноземні експерти пропону-
ють переглядати політику щодо плати за проїзд. Це значить, що
органи місцевого управління повинні платити компенсацію за
будь-які запроваджувані ними знижки або створювати місцеві
податкові ресурси:

а) підвищувати вартість користування особистими автомобі-
лями в містах як засіб контролю над розширенням користування
автомобілями в міській межі;

б) одержувати внески від інших вигодонабувачів (наприклад,
податок на транспорт, використовуваний у Франції, є перспекти-
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вним, однак, за умови жорсткого контролю за його спрямуванням
і витратами).

Досвід розвитку громадського транспорту в Москві і Санкт-
Петербурзі продемонстрував, що пріоритет громадського транс-
порту може бути забезпечений завдяки:

— збільшенню щільності ліній метрополітену в центрі міста;
— підвищенню темпів будівництва метро на зв’язках центру з

периферійними районами;
— виділенню на магістральних вулицях смуг для руху тільки

громадського транспорту або забезпеченню пріоритету руху гро-
мадського транспорту за допомогою світлофорного регулювання
та знаків дорожнього руху;

— забороні паркування автомобілів на проїжджій частині і
тротуарах основних магістралей у центрі міста;

— розширенню наявних зупинок або організації зупинок мар-
шрутного таксі окремо від зупинок іншого громадського транс-
порту.

У Росії перехід до ринкової економіки призвів до істотного
зниження бюджетного фінансування громадського транспорту.
Знадобився пошук нових способів залучення ресурсів у транспо-
ртну інфраструктуру. Однак дана галузь була поставлена в жорс-
ткі, а головно, неринкові умови — обмеження зростання тарифів,
надання населенню права безкоштовного проїзду (сьогодні, при-
міром, 45 % мешканців Санкт-Петербурга мають право на без-
коштовний проїзд, а 20 % — на пільговий проїзд). Тобто тільки
35 % населення міста оплачують свій проїзд у міському громад-
ському транспорті відповідно до встановлених цін на проїзні до-
кументи.

Пошук способів розв’язання даної проблеми в Москві та
Санкт-Петербурзі обумовив формування основних стратегічних
напрямків збільшення фінансової підтримки транспортної галузі:

— перехід до адресного надання пільг на послуги міського па-
сажирського транспорту;

— удосконалення тарифної політики, вжиття економічних за-
ходів, що роблять невигідними поїздки в центр міста на приват-
них автомобілях (наприклад, установлення високої вартості сто-
янок у центрі, використання транспортного податку та ін.);

— забезпечення цільового фінансування пріоритетних заходів
розвитку транспорту (будівництво нових станцій метрополітену,
упровадження швидкісного транспорту, реконструкція наявних
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та будівництво нових ліній електротранспорту, закупівля нового
рухомого складу);

— залучення додаткових джерел фінансування за допомогою
розвитку комерційних перевезень, будівництва транспортних
об’єктів на концесійній основі, випуску муніципальних облігацій
для реалізації інвестиційних проектів МПТ (міського пасажирсь-
кого транспорту).

Звідси випливає висновок, що високий рівень дотаційності
публічного транспорту за високого рівня пасажирообігу потребує
перегляду системи відносин, що склалась між комунальними
транспортними підприємствами та муніципалітетом принаймні у
двох напрямках: по-перше, забезпечення прозорого розрахунку
економічно обґрунтованих тарифів на проїзд, що дасть змогу на-
близити транспорт до рівня беззбитковості; по-друге, розроблен-
ня адресної схеми надання субсидій на проїзд у громадському
транспорті окремим категоріям громадян.

Отже, вважаємо, що досвід країн Європейського Союзу та Ро-
сії буде вельми корисним і для України, адже він показав, що:

— субсидії мають передаватися громадському транспорту за
умови одночасного проведення глобальної політики, спрямованої
на контролювання користування особистими автомобілями;

— плата за проїзд має встановлюватися тим самим органом,
який відає наданням субсидій. Якщо цього не буде, то оператори
зіткнуться з загрозою банкрутства внаслідок занижених тарифів
на оплату своїх послуг;

— податки та збори на транспорт і дороги на місцевому рівні
треба розглядати не як податки та збори самі по собі, а як цільо-
вої вид податку на користувачів: доходи мають надходити в му-
льтимодальний транспортний інвестиційний фонд, контрольова-
ний на місцевому рівні;

— альтернативою наявній тенденції до приватизації громад-
ського транспорту можуть бути як описане раніше партнерство
держави н приватного сектору, так і концесія на надання послуг
громадського транспорту.
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КИТАЙ НА ШЛЯХУ ДО СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО
ЛІДЕРСТВА: ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

CHINA ON THE WAY TO THE WORLD ECONOMIC LEADERSHIP:
SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHALLENGES

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано основні наукові підходи до тракту-
вання поняття стратегії сталого розвитку. Досліджено особливості
та обґрунтовано проблеми імплементації національної стратегії
сталого розвитку у Китайській народній республіці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: сталий розвиток, національна стратегія стало-
го розвитку, Китайська народна республіка, країни із ринками, що
формуються.

ANNOTATION. Key scientific approaches to the sustainable develop-
ment strategy definition are analyzed. National sustainable develop-
ment strategy implementation peculiarities and problems in the
People’s Republic of China are substantiated.

KEYWORDS: sustainable development, national sustainable develop-
ment strategy, People’s Republic of China, emerging markets.

Постановка проблеми. Протягом останніх трьох десятиліть
КНР як одна із найпотужніших країн із ринками, що формують-
ся, у гонитві за світовим економічним лідерством реалізувала до-
сить агресивну з точки зору екології економічну політику, вна-
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слідок чого стан навколишнього середовища Китаю значною мі-
рою погіршився. Разом із тим, економічне зростання країн із ри-
нками, що формуються, і, зокрема, КНР залишається нині над-
звичайно екологічно чутливим. За таких умов особливої акту-
альності для Китаю й інших країн групи набуває виявлення та
усунення проблем, присутніх на шляху ефективної і рівномірної
імплементації екологічного, економічного і соціального вимірів
сталого розвитку (СР) з метою мінімізації негативних для довкіл-
ля ефектів економічного зростання і, водночас, утримання прові-
дних у сенсі темпів розвитку позицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у
дослідження сталого розвитку країн із ринками, що формуються,
здійснили Ф. Біркін, Дж. Йоханссон, А. Кешмен, С. Кох, З. Лін,
А. Нортон, М. Фесенко, В. Юрчишин тощо [1, c. 64; 2, c. 1225; 3;
4; 5]. Роботи цих науковців присвячені аналізу специфіки запро-
вадження концепції сталого розвитку, сучасних тенденцій «зеле-
ного» зростання і фінансування альтернативної енергетики, ме-
ханізмів посилення енергетичної безпеки і підвищення соціаль-
ного добробуту у вказаній групі країн.

Проте до теперішнього часу в економічній науці чимало пи-
тань у межах проблематики сталого розвитку залишаються без
ґрунтовної відповіді. Так, у науковій літературі не сформовано
єдиного фундаментального підходу до трактування атрибутів
стратегії сталого розвитку; не здійснено комплексного дослі-
дження проблем імплементації економічного й екологічного ви-
мірів сталого розвитку у їх взаємозв’язку у КНР та не запропоно-
вано упорядкованої системи заходів для їх розв’язання; не надано
розгорнутої оцінки співробітництва Китаю з іншими країнами із
ринками, що формуються, у сфері СР тощо.

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз проблем
реалізації концепції сталого розвитку КНР у світлі економічної
політики китайського уряду, спрямованої на досягнення світово-
го економічного лідерства.

Виклад основного матеріалу. Термін «сталий розвиток» впе-
рше на міжнародному рівні згадується у 1987 р. у доповіді «Наше
спільне майбутнє» Міжнародної комісії з навколишнього середо-
вища ООН на чолі з прем’єр-міністром Норвегії Г.Брундтланд, де
СР визначається як розвиток, що відповідає потребам сучасного
покоління, не позбавляючи при цьому наступні покоління мож-
ливості задовольняти потреби у майбутньому [6, c. 8]. Надалі, з
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90-х рр. ХХ ст. світова спільнота активно працює над імплемен-
тацією на всіх рівнях МЕВ концепції сталого розвитку, трьох йо-
го вимірів — економічного, екологічного і соціального.

Формування повноцінних національних стратегій сталого роз-
витку (НССР) країнами світу бере свій початок у 1992 р., коли
ООН на Конференції з навколишнього середовища і розвитку у
Ріо-де-Жанейро рекомендувала країнам-членами розробити НССР з
метою інтенсифікації запровадження концепції сталого розвитку
у національних межах. Саме Китай першим серед країн із ринка-
ми, що формуються, у 1992 році взявся до розбудови власної
стратегії сталого розвитку.

Разом із тим, багатогранність поняття сталого розвитку; відсу-
тність у світовій економічній думці єдиного підходу до тракту-
вання компонентів економічного, екологічного і соціального ви-
мірів СР; відмінності у структурі економічних систем і рівнях
розвитку країн світу, їх ролі у міжнародній економіці обумовили
появу у науковій літературі широкого спектру індивідуальних
підходів вчених-економістів і колективних позицій, сформульо-
ваних у межах міжнародних організацій, щодо сутнісних харак-
теристик стратегії СР. Розбіжності у теоретичних підходах, у
свою чергу, провокують виникнення суперечностей на практиці у
ході розробки та імплементації НССР у країнах світу.

Так, на думку О. Білоруса та Ю. Мацейко, стратегія сталого
розвитку — «це координований, відкритий для участі, повторю-
ваний і циклічний процес думок і дій з метою досягнення еконо-
мічних, екологічних і соціальних цілей у збалансованому, інтег-
рованому вигляді» [7, с. 145]. Близьким за своїм змістом є
бачення Б. Данилишина й О. Маслюківської, які розуміють під
стратегією СР «інтерактивний процес, що базується на повторю-
ваних циклах аналізу прийняття рішень, плануванні, впрова-
дженні, перегляді, та покликаний поєднати довгостроковий оріє-
нтир із середньостроковими завданнями та короткостроковими
діями» [8, с. 27].

Дослідники з Міжнародного інституту сталого розвитку
В. Далал-Клейтон і С. Басс тлумачать стратегію сталого розвитку
як «процес або систему, що містить нормативну базу та заходи,
які дозволяють протистояти сучасним викликам» [9, с. 12]. Про-
грама розвитку ООН визначає НССР як «комплекс узгоджених
механізмів і процесів, які передбачають активну участь зацікав-
лених сторін у розробці загальної мети, цілей і завдань сталого
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місцевого розвитку та у координації їх досягнення і перегляду»
[10, c. 7]. ОЕСР називає стратегією сталого розвитку «системати-
зовану сукупність процесів аналізу, обговорення, нарощення по-
тенціалу, планування й інвестування, що є відкритими для участі
та постійно удосконалюються, та покликані інтегрувати економі-
чні, соціальні й екологічні інтереси суспільства, сприяти досяг-
ненню компромісу у цьому напрямі, якщо задоволення всіх трьох
груп інтересів одночасно є неможливим» [11, с. 25].

На відміну від наведених наукових поглядів, у межах яких ви-
значення стратегії сталого розвитку надається у широкому розу-
мінні, А. Оберкейтманн трактує цей термін у вужчому сенсі — як
«комплекс систематизованих заходів, спрямованих на формуван-
ня в країні сучасного розвиненого суспільства, досягнення знач-
них темпів економічного зростання і мінімізації впливу діяльнос-
ті людей на навколишнє природне середовище» [12, c. 41]. В.
Куценко, пропонуючи власне бачення змісту цієї категорії, також
акцентує увагу лише на соціальному вимірі СР і наголошує, що
стратегія сталого розвитку, орієнтована, перш за все, на «досяг-
нення науково обґрунтованих параметрів якості життя людей не-
залежно від місця їх проживання; забезпечення рівних можливо-
стей в отриманні освіти; розвиток соціально-культурних центрів,
які мають багатофункціональний характер» [13, c. 82].

Розглянувши позиції науковців щодо стратегії сталого розвит-
ку, ми дійшли висновку, що найточніше відображатиме її суть
таке визначення: національна стратегія сталого розвитку являє
собою комплекс систематизованих ідей і заходів, спрямованих на
забезпечення імплементації у рівній мірі економічної, екологіч-
ної і соціальної складових сталого розвитку, результатом якої має
стати стійке економічне зростання, соціальна рівність і добробут,
та екологічна безпека.

На шляху реалізації Національної стратегії сталого розвитку
КНР сьогодні присутня низка перепон, частина з яких безпосере-
дньо пов’язана з домінуванням у межах китайської НССР еконо-
мічних інтересів над екологічними і соціальними, чим відрізня-
ються й окремі теоретичні підходи до проблеми. По-перше,
йдеться про надмірну орієнтацію країни на кількісні показники
економічного зростання у гонитві за світовим економічним лі-
дерством, що на практиці проявилася в ігноруванні негативних
екологічних ефектів, породжених економічною діяльністю. Так,
початок масштабних економічних реформ у Китаї припав на 70–
80 рр. ХХ ст., тоді як системний курс на повноцінне екологічно
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0 рр. ХХ ст., тоді як системний курс на повноцінне екологічно
дружнє зростання країна взяла лише у 2006 р. із запровадженням
11-го п’ятирічного плану розвитку на 2006—2010 рр., коли стан
довкілля вже істотно погіршився. Іншими словами, ведемо мову
про виникнення у цей період суттєвого розриву між темпами ім-
плементації екологічного й економічного вимірів сталого розвит-
ку.

Вказана політика китайського уряду до початку ХХІ ст. при-
несла помітні результати як з точки зору економічного, так і еко-
логічного вимірів СР. Щоправда, вони виявилися діаметрально
протилежними та зберігають власну актуальність дотепер: навіть
незважаючи на активні кроки китайського уряду у напрямі забез-
печення екологічно дружнього розвитку на сучасному етапі, по-
казники функціонування економіки Китаю у сенсі СР залиша-
ються незадовільними — країна посідає 81 місце зі 112 у межах
Індексу сталого розвитку (ІСР) і 118 місце зі 178 — у межах Ін-
дексу екологічного розвитку; 20 % світових викидів вуглецю
припадає саме на Китай; 50 % нафти і заліза, що використовує
КНР, походить з іноземних джерел тощо [14; 15; 16, c. 187].

По-друге, держава у КНР досі виступає головним ініціатором
реалізації стратегії сталого розвитку, тоді як у країнах із розвине-
ною економікою принципи СР втілюють у життя також і громад-
ські організації, промислові і фінансові компанії, суспільство у
цілому. Основними «сталими» ініціативами китайського уряду
сьогодні є «Програма розвитку зеленої енергетики у провінціях»
(730 млрд дол. США інвестицій); «Зелене низьковуглецеве місто»
(683 млрд дол. США); «Зелені державні закупівлі» (у 2011 р. —
77,3 % усіх державних закупівель були екологічними); політика
«зелених» кредитування, страхування і контролю та інші [17,
c. 10–11].

У цьому сенсі слід звернути увагу і на суперечність, що вини-
кла у зв’язку з нерівномірністю розвитку регіонів країни: східні
економічно прогресивні китайські провінції з огляду на негативні
ефекти швидкої урбанізації і господарської діяльності людини
свідомо запроваджують НССР, тоді як для західних — основною
метою є подолання бідності, ефективним шляхом досягнення
якої виступає нарощення промислового виробництва, що, у свою
чергу, завдає шкоди навколишньому середовищу. Виходить, що у
КНР порушується принцип системності у процесі запровадження
стратегії СР як з точки зору суб’єктів її реалізації, так і географії.
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По-третє, зростання ціни робочої сили у КНР спричинило не-
обхідність розвитку інновацій для утримання лідируючої еконо-
мічної позиції у світі. Як наслідок, Китай сьогодні демонструє
успішний приклад ефективного поєднання політики «зеленого»
розвитку, інноваційного прориву і промислових реформ. Однак,
слід визнати, що інноваційні ініціативи китайського уряду є дещо
обмеженими за своїм охопленням, оскільки основну державну
підтримку мають лише ті технологічні новинки, що, насамперед,
сприяють прискоренню темпів зростання економіки. Так, у 2013 р.
уряд КНР виділив на розвиток відновлювальних джерел енергії
56 млрд дол. США — більше, ніж уся Європа (44 млрд дол.) і
США (36 млрд дол.); якщо у 2004 р. Китай інвестував у цю сферу
2,4 млрд дол. США, то у 2009 і 2013 рр. цей показник досяг 37,1 і
56,3 млрд дол. США відповідно [11, c. 15; 18, с. 11]. Водночас,
інші показники екологічного виміру СР, які можна було би по-
ліпшити за рахунок інвестицій в інновації, залишаються низьки-
ми: Китай посідає 176 місце зі 178 у рейтингу країн за якістю по-
вітря, 109 і 166 місця — з точки зору якості води й «екологіч-
ності» с/г відповідно [15].

Висновки. Враховуючи проблемні аспекти реалізації стра-
тегії сталого розвитку у КНР, з метою створення умов для удо-
сконалення та інтенсифікації запровадження НССР у країнах із
ринками, що формуються, у цілому і, зокрема, в Україні націо-
нальним урядам необхідно: забезпечити одночасні екологіза-
цію вже існуючих і формування якісно нових «зелених» галу-
зей економіки; сприяти розширенню співробітництва з питань
СР між промисловими і фінансовими компаніями, освітніми
установами та популяризації принципів сталого розвитку серед
державних службовців і, загалом, у суспільстві з метою подо-
лання примату адмі-ністративних державних заходів у межах
політики сталого зростання, ефективнішої боротьби з негатив-
ними екологічними наслідками прискореної урбанізації; наро-
щувати кількість багатосекторальних «зелених» ініціатив і
здійснювати їх географічну диверсифікацію задля дотримання
принципу системності, рівномірного «вмонтування» пріорите-
тів СР до всіх галузей економіки і на території кожного з регі-
онів країни; посилити інституційну складову НССР шляхом її
чіткої ієрархізації та регламентації функціональних обов’язків
усіх суб’єктів НССР тощо.
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INFLUENCE OF ECOLOGY ON THE DEVELOPMENT OF
A MODERN ECONOMY AND INCREASE ITS COMPETITIVENESS

АНОТАЦІЯ. У статті проведено аналіз еволюції впливу суспільст-
ва на навколишнє середовище. Виявлено основні небезпеки, які
загрожують майбутньому економічному розвитку світу. Наведено
прогнози світових організацій щодо подальшого економічного роз-
витку та можливі фінансові збитки через відсутність активних дій
щодо вирішення проблем навколишнього середовища. Доведено
актуальність застосування екологічних стратегій у господарській
діяльності. Представлено додаткові можливості, які виникають на
екологічному ринку та впливають на підвищення конкурентоспро-
можності підприємств.
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SUMMARY. In the article analyzes the evolution of the impact of
society on the environment. The basic threats to the future economic
development of the world have detected. Special attention is paid to
forecasts global organizations to further human development and
possible financial losses due to unresolved environmental issues. The
relevance of the use of environmental strategies in business has
given. Additional opportunities arising in the market and environmental
impact on improving the competitiveness of enterprises was
formulated.

KEY WORDS: ecology, economic development, ecological conscious-
ness, innovation, competitiveness.

У процесі своєї еволюції людина використовує елементи при-
роди та переробляє природні ресурси в необхідний для викорис-
тання продукт. Попередні уявлення про природу базувались на
тому, що її багатства безмежні. Вплив виробництва на навколи-
шнє середовище був незначним, тому природі вдавалось нейтра-
лізувати наслідки життєдіяльності людей. Людина діяла за прин-
ципом, що більшість природних ресурсів відновлюються, а не
відновлювальні — є невичерпними.

З розвитком науково-технічного прогресу в XVIII ст. відноси-
ни між суспільством і природою змінилися. Завдяки технічним
нововведенням промисловість розвивалась високими темпами,
використовуючи природно-ресурсний потенціал у зростаючих
масштабах. Людина вилучала більше ресурсів та ігнорувала за-
кони, за якими розвивалась природа протягом попередніх років.
Це призвело до втрати рівноваги в природі, до порушення замк-
нутих природних циклів.

Починаючи з другої половини ХХ ст. зростаючими темпами
відбувається загострення і глобалізація екологічних проблем. Ра-
ніше негативний вплив від господарської діяльності проявлявся
лише у відносинах окремих компонентів навколишнього середо-
вища, а з 1960–1970 рр. розповсюдився практично на всі її скла-
дові. Особливо гостро постає проблема нестачі ресурсів, що ста-
новить загрозу основи життя і можливості розвитку сучасного та
майбутніх поколінь. Виникнення такої ситуації стало результа-
том практично неконтрольованого економічного зростання, зна-
чне збільшення кількості використання природних ресурсів.

Проблема взаємодії екології та економіки є однією з найваж-
ливіших в економічній теорії в ХХ ст. та ХХІ ст. і привернула
увагу таких економістів: Дж. Аткінсон, Е. Барб, Р. Велфорд,
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С. Гроссман, К. Інло, К. Канн, А. Кінг, Д. Колотило, Б. Коммо-
нер, Ф. Краусманн, А. Крюгер, Д Медоуз, K Норт, М Портер,
К. Ріхтер, В. Сельський, Ю. Скиба, Дж. Форрестер, Б. Шнай-
дер тощо.

Незважаючи на неоціненну важливість досліджень даної про-
блеми, людство поки що не змогло зупинити негативну тенден-
цію деградації навколишнього середовища і природно-сировин-
них ресурсів і забезпечити сталий економічний розвиток.

Метою наукового дослідження є виявлення необхідності за-
стосування екологічної політики та виділення додаткових мож-
ливостей, які виникають на екологічному ринку та підвищують
конкурентоспроможність компаній.

Особливостями розвитку сучасної економіки є зростання люд-
ської популяції та розміру глобальної економіки. Населення пла-
нети за останні 100 років збільшилось більше як у 4 рази, пере-
вищивши позначку у 7 млрд чол. і продовжує зростати. Задо-
волення потреб населення вимагає більше ресурсів для виробни-
цтва споживчих товарів і послуг. Відповідно протягом ХХ сто-
ліття загальне добування матеріальних ресурсів збільшилось із
7 млрд т. до майже 69 млрд т на рік, а використання ресурсів на
душу населення подвоїлось з 4,6 т до 9 т на рік [1, с. 2698].
За цей же період глобальне ВВП зросло в 24 рази, а дохід в пере-
рахунку на одну людину збільшився у сім разів [2, с. 38].

Масштаб і швидкість змін глобальних сил безпрецедентні в
історії людства. Тому не дивно, що зростання населення та еко-
номіки обумовлюють дестабілізацію екологічних систем.

Серед найсерйозніших проблем можна виділити нестачу ре-
сурсів, яка зумовлена надмірним і часто нераціональним харак-
тером їх споживання. Інтенсивність використання ресурсів, особ-
ливо прісної води, лісів, верхнього шару ґрунту і морських
рибних запасів тощо, на глобальному рівні перевищують приро-
дні темпи відновлення.

У доповіді Всесвітнього фонду дикої природи зазначається,
що на сьогодні у світі використовується на 50 % більше ресурсів,
ніж може відновити Земля. При сучасному збереженні темпів
розвитку людство до 2030 року буде споживати в 2 рази більше
ресурсів ніж поновлюється на планеті [3, c. 6].

Значних і небезпечних наслідків завдає недбала діяльність
людини та спричинення нею екологічних катастроф. Наприклад,
збитки компанії British Petroleum у результаті ліквідації наслідків
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аварії на нафтовій платформі в Мексиканському заливі склали за
різними оцінками від 20 до 40 млрд дол. США [4, c. 56], не вра-
ховуючи такі негативні наслідки, як: знищення біологічного різ-
номаніття живої природи, деградація навколишнього середови-
ща, втрата робочих місць у деяких штатах США, залежних від
риболовлі та туризму.

Через невирішені проблеми навколишнього середовища світо-
ва економіка зазнає значних збитків. Екологічний огляд здійсне-
ний Організацією економічного співробітництва та розвитку
(OЕСР) свідчить, що до 2030 року в перспективі глобальна еко-
номіка буде зазнавати значних фінансових збитків через ліквіда-
цію наслідків сьогоднішньої екологічної ситуації [5]. Наприклад,
за підрахунками ООН, збитки через вимирання лісів складають
2–5 трлн дол. США на рік. Європейські дослідження визначають
втрати в результаті скорочення біологічних видів у 50 млрд євро,
а в 2050 році цей показник може досягнути 14 трлн євро [6].

Згідно прогнозів ООН до 2100 року загальні втрати в резуль-
таті глобального потепління можуть скласти близько 3,4 світово-
го ВВП щорічно. Уже сьогодні збиток від зменшення озонового
шару лише для 23-х сільськогосподарських культур в Європі оці-
нюється в 5,72–12 млрд дол. США щорічно [7, с. 55].

Основна частина витрат стосуватиметься країн, що розвива-
ються, оскільки в них на галузі залежні від природних ресурсів
(сільське господарство та добувна промисловість) припадає бли-
зько 2/3 зайнятих і більше 1/2 експортних надходжень, тому еко-
логічний збиток тут означає втрату головного джерела для існу-
вання.

Однак, прогнози про вичерпання ресурсів неодноразово вияв-
лялись перебільшеними у зв’язку з розвитком інновацій. Нові
технології є ключовим елементом у вирішенні питань обмежено-
сті ресурсів та інших природоохоронних проблем для розвитку
процесів глобалізації. Інновації розширюють можливості експлу-
атації природних ресурсів. Для прикладу, сучасні автомобілі за
всіма параметрами є більш екологічними ніж 30-40 років тому.
Розвиток альтернативної енергетики також знижує потреби в ім-
порті енергоресурсів, так як більшість її видів (пов’язаних з ви-
користанням геотермальної, приливної, сонячної, вітрової та гід-
роенергії) виробляються і споживаються на місці. Тому еконо-
мічне зростання в країнах, що розвиваються, наприклад у Китаї,
супроводжується меншими викидами забруднюючих речовин у
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навколишнє середовище, ніж це було на тій же стадії розвитку в
Європі та Північній Америці, завдяки використанню досконалі-
ших технологій.

Крім того світове економічне зростання дає додаткові фінан-
сові ресурси для захисту навколишнього середовища. Економічні
дослідження довели, що підвищення доходів населення пробу-
джує «екологічну свідомість». Практика показує, що занепокоєн-
ня екологічними проблемами майже відсутня в найменш розви-
нутих країнах. На початковому етапі економічного розвитку
держави стан навколишнього середовища має тенденцію до погі-
ршення. Із зростанням рівня життя та введення екології до складу
пріоритетних цінностей, як правило, розширюється використання
екологічно чистих товарів і джерел енергії, що знижує рівень за-
бруднень. Наведена залежність відома як «екологічна крива Куз-
неця» (рис. 1).

Дохід на людину
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Рис. 1. Екологічна крива Кузнеця

Дослідження експертів Світового банку та вчених Гроссмана
та Крюгера підтвердили, що в державах, де показник доходу на
душу населення досягає 5–6 тис. дол. США (точка перегину) еко-
логічна ситуація покращується. Наприклад, повітря в таких мега-
полісах, як Лондон, Токіо і Лос-Анджелес у 50 роки ХХ ст. було
набагато брудніше ніж зараз. У США у XVIII-XIX ст. спостеріга-
лось скорочення лісових масивів, але вже в ХХ ст. площі лісів
почали зростати [8, c. 374].
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У цієї теорії багато прихильників і противників. Безумовно,
економічне зростання наносить шкоду для навколишнього сере-
довища. Але вирішення даної проблеми може полягати в удоско-
наленні екологічної політики та формуванні «екологічної свідо-
мості» у людей. Протягом останнього десятиліття більшість
провідних світових компаній і галузей промисловості знизили
свій вплив на навколишнє середовище та значно підвищили еко-
логічність виготовлених товарів і наданих послуг.

Застосування екологічних стандартів у господарській діяльно-
сті дуже часто забезпечує економічні вигоди. Дослідження у сфе-
рі «зелених технологій» показали, що близько 80 % проектів по-
вністю окупили себе протягом перших двох років [9]. Наприклад,
компанія 3М, виконуючи вимоги законів охорони навколишнього
середовища зменшила викид розчинників на 90 %, покриваючи
вироби більш безпечними водяними розчинниками. У результаті
фірма отримала конкурентну перевагу у розробці нового товару
та суттєво прискорила надходження продукції на ринок, оскільки
не потребувала необхідних дозволів і погоджень для виробів з
покриттям на основі розчинників [10].

Всесвітньо відомі підприємства активно створюють та засто-
совують екологічні стратегії у процес виробництва. Наприклад, у
компаніях Norsk Hydro та Volkswagen передбачена посада віце-
президента з питань екології, який входить у раду управління
компанією. На цю людину покладається обов’язок відстоювати
екологічні принципи при розробці загальної стратегії компанії.
Як правило, відповідні працівники компанії активно співпрацю-
ють з департаментами місцевих органів самоуправління з питань
екології, які виконують консультативні і контролюючі функції.
Корпорація Mitsubishi створила відділ з питань охорони навко-
лишнього середовища, який займається роз’ясненням принципів
екологічної культури на підприємствах корпорації, які знаходять-
ся у всьому світі та приймає участь у здійсненні природоохоронних
проектів [11, с. 41–43]. Впровадження екологічних принципів у дія-
льність корпорацій часто здійснюється створенням координаційних
комітетів вищого рівня. Наприклад, японська компанія SONI сфор-
мувала Раду з питань глобальної екології. У неї ввійшли чотири
підкомітети: технологічний, виробничий, раціонального викорис-
тання ресурсів і енергії та вторинного використання відходів.

Екологічні проблеми відкривають перед компаніями додаткові
перспективи для розвитку ділової активності.
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Впровадження екологічних програм у господарську діяльність
підвищує конкурентоспроможність компанії. Бізнес розглядає
введення екологічної складової у свою діяльність уже не як пе-
решкоду чи невиправдані витрати, а як сферу нових можливос-
тей. Заходи щодо охорони навколишнього середовища часто при-
зводять до прямого зниження витрат виробництва через змен-
шення виробничих втрат і переробці відходів. Головна передумо-
ва виникнення таких можливостей — активне впровадження ін-
новацій у господарській діяльності. Відзначимо додаткові мож-
ливості, які відкриваються на екологічному ринку:

⎯ покращення існуючої продукції шляхом її адаптації до но-
вих екологічних потреб. Багато компаній розширюють свій біз-
нес, адаптуючи товари чи методи виробництва до нових потреб;

⎯ розробка принципово нової продукції і створення для цієї
цілі спеціалізованих компаній. Необхідність вирішення екологіч-
них проблем і жорстка конкуренція на ринку відкривають широкі
можливості у розробці, виробництві і збуті нової продукції за-
мість екологічно небезпечної. При цьому найбільші перспективи
компаніям дає стратегія випередження. Часто фірми створюють
нову продукцію із відходів виробництва;

⎯ підвищення репутації компанії. Заходи щодо покращення
навколишнього середовища позитивно впливають на репутацію
компанії як серед споживачів, так і серед владних структур та
інших компаній. Підприємству з хорошою репутацією легше
отримати вигідний контракт чи дозвіл на розширення чи будів-
ництво нового виробництва;

⎯ залучення іноземних інвестицій. Швидкий розвиток ринку
екологічних товарів і послуг призводить до небажання компаній
впроваджувати нову продукцію, яка може застаріти швидше, ніж
її продажі почнуть приносити прибуток. Для зниження ступеня
ризику фірми намагаються залучити іноземних інвесторів, особ-
ливо із країн, де вже існує розвинутий ринок екологічних товарів
і послуг. Крім того прямі іноземні інвестиції відкривають можли-
вості отримання нових технологій і розширення ринків збуту.

⎯ можливість надання екологічних послуг у формі інформа-
ційної, консультаційної, експертної допомоги у вирішенні при-
родоохоронних проблем, підготовки спеціалістів тощо.

Безсумнівно, що сучасною тенденцією у розвитку світової
економіки є її орієнтація на екологічну безпеку. Висока конку-
рентоспроможність підприємств і країн обумовлюється наявніс-



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

261

тю в структурі їх виробництва та експорту передових екологіч-
них товарів. Необхідно зазначити, що найуспішнішими на ринку
екологічних технологій є компанії з найрозвинутіших країн світу.
При цьому, дедалі більшу частину екологічно неприйнятних, але
економічно вигідних технологій і установок, розвинуті держави
виносять зі своєї території в країни, що розвиваються. У майбут-
ньому це сприятиме деградації навколишнього середовища в цих
країнах, що погіршить умови для залучення іноземних інвестицій
та уповільнить економічний розвиток. Перенесення забруднень із
одного регіону світу в інший не сприяє вирішенню глобальних
екологічних проблем.

Світова економіка не може розвиватись далі за екологічно за-
тратною моделлю. Різке загострення проблем навколишнього се-
редовища гостро поставило питання про виживання людства. Та-
ким чином, природоохоронний фактор суттєво впливає практично
на всі галузі світової економіки і міжнародних відносин, та вима-
гає принципово іншого підходу до вирішення виникаючих у
зв’язку з цим проблемами. Реалізація стратегії стійкого розвитку
не можлива без розробки та впровадження екологічної політики на
всіх рівнях — міждержавному, державному чи окремих компаній.
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АНОТАЦІЯ. Досліджено сутнісний зміст категорії «диверсифіка-
ція». Узагальнено найбільш поширені на сьогодні визначення ка-
тегорії «диверсифікації» та концептуальні підходи до аналізу ди-
версифікацій них процесів. Визначено рівні системного та
комплексного процесу нарощування масштабів і урізноманітнення
структури національних фінансових ринків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: диверсифікація фінансових ринків, бізнес-
структури, конгломерації, глобальний бізнес

SUMMARY. The essential content of "diversification" category is
discovered. The most common definition of the "diversification" and
conceptual approaches to the Diversity processes analysis
summarized. The systematic and comprehensive levels of increasing
scale process and diversity patterns of national financial markets were
determined.

KEY WORDS: financial markets diversity, business-structures, conglo-
merations, global business

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. На сьо-
годні у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі не існує єди-
ної універсальної концепції диверсифікації ринків, яка б повно,
системно та з методологічних позицій глобалістики відображала
процеси, пов’язані, з одного боку, з кількісним нарощуванням їх
масштабів та капіталізації, а з другого — з продуктово-видовим,
суб’єктним, технологічно-інструментальним, інституційно-регу-
ляторним та транснаціоналізаційним урізноманітненням їх стру-
ктури. З огляду на те, що «провайдером» диверсифікаційних змін
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будь-якого ринку є диверсифікація діяльності його безпосередніх
операторів, то переважна більшість досліджень вітчизняних і за-
рубіжних авторів у цій царині відбиває переважно мікрорівневий
«зріз» аналізу і ґрунтується на практичному досвіді суб’єктів го-
сподарювання. Однак, навіть цей досвід, будучи дуже неоднозна-
чним і суперечливим, а також суттєво відрізняючись за галузями
і сферами підприємницької діяльності, дотепер не дав змоги ви-
робити єдину, універсальну концепцію диверсифікації ринків,
здатну розкрити мотивацію та об’єктивну обумовленість дивер-
сифікаційних процесів, особливості корпоративних стратегій їх
реалізації, а також економічний ефект і результативність наслід-
ків для суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття. Багато робіт вітчизня-
них та зарубіжних дослідників присвячено аналізу диверсифіка-
ції національних фінансових ринків, зокрема: Р. Пітс, Х. Хопкінс,
К. Буз, Л. Ален, В. Гамільтон, Д. Лук’яненко, А.Поручник,
Я. Столярчук та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Ме-
тою статті є аналіз системної диверсифікації фінансових ринків
країн.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Що стосується
самої категорії «диверсифікація», то її сутнісний зміст, згідно ві-
тчизняної Економічної енциклопедії, випливає зі значення латин-
ських слів diversus (віддалений, різний) і facere (робити) та поля-
гає, з одного боку, у розширенні асортименту і номенклатури
продукції, що її виробляють окремі компанії у межах власної га-
лузі (на основі збільшення числа модифікацій певного виду това-
ру, що задовольняє попит окремих груп споживачів), а з другого
— у виході бізнес-структур за межі основного бізнесу з їх прони-
кненням у нові галузі і сфери господарювання та переходом від
односторонньої виробничої структури до багатопрофільного ви-
робництва (на основі заснування нових компаній, скуповування
фірм або злиття з ними)[1]. Інакше кажучи, лінгвістична семан-
тика категорії «диверсифікація» базується на розумінні «перехо-
ду» бізнес-структурами існуючих меж ринків, галузей і секторів,
в яких вони провадять свою діяльність.
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Узагальнення найбільш поширених на сьогодні визначень ка-
тегорії «диверсифікація» та концептуальних підходів до аналізу
диверсифікаційних процесів дає підстави стверджувати, що в
останні десятиліття вони зазнали певних змін. Так, одні автори
розглядають їх, переважно з погляду цілей диверсифікації діяль-
ності компаній (зниження ризику втрат доходу і капіталу), інші
— механізмів та інструментарію досягнення цих цілей (засну-
вання компаній, що працюють у різних сферах, розширення сфер
діяльності на ринках нових товарів, проникнення у нові сфери
виробництва та ін.)[2]. Наприклад, Р. Пітс і Х. Хопкінс кваліфі-
кують диверсифікацію як одночасне ведення фірмою декількох
видів бізнесу; а К. Буз, Л. Ален та В. Гамільтон — як спосіб роз-
ширення її основного бізнесу з метою зростання та / або знижен-
ня ризику, який:

— по-перше, залучає увесь обсяг наявних інвестиційних ре-
сурсів компанії, за винятком тих, що за своїм цільовим призна-
ченням зорієнтовані на утримання конкурентних позицій існую-
чого бізнесу;

— по-друге, набуває форми інвестицій у нові продукти та по-
слуги, а також розширення сегментів існуючого ринку та завою-
вання нових його географічних чи інструментальних сегментів;

— по-третє, реалізується кількома способами, включаючи
внутрішній розвиток компанії, придбання нових фірм, заснуван-
ня спільних підприємств, укладення ліцензійних угод та ін.[2].

Своєю чергою, у роботі В. Раманамьяма і П. Варадараяна
«Дослідження корпоративної диверсифікації: синтез»[3] знахо-
димо визначення поняття «диверсифікація» як процесу входжен-
ня компанії або бізнес-структури у нові сфери діяльності на ос-
нові як внутрішнього їх зростання, так і купівлі інших під-
приємств, що спричиняє зміни в адміністративній структурі та
управлінських процесах; Ф. Котлер, К. Келлєр, М. Бреді, М. Гуд-
мен та М. Хансен трактують диверсифікацію діяльності фірми як
процес розроблення та випуску нової продукції для нових рин-
ків[4]; а А. Томпсон та А. Стрікленд — як проникнення фірми в
інші галузі виробництва з метою зниження ризиків бізнес-
діяльності, розширення джерел прибутків та генерування фінан-
сових потоків за умов зниження рівня рентабельності основних
видів діяльності компанії[5].

Разом з тим, незважаючи на подібні розбіжності щодо квалі-
фікації сутності диверсифікації бізнес-діяльності, загальноприй-
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нятим і найбільш перспективним у сучасній зарубіжній науковій
літературі підходом в обґрунтуванні її корпоративних стратегій є,
на нашу думку, так звана ресурсна теорія (resource-based view).
За своєю суттю вона являє собою широке узагальнення фундаме-
нтальної концепції виробничої функції, а саме: багатовимірне ві-
дображення виробничого процесу, що постулює наявність тісних
взаємозв’язків між показниками результативності діяльності
компаній і обсягами витрачених економічних ресурсів. Основ-
ною передумовою отримання компанією високих прибутків апо-
логети даної теорії вважають всебічний розвиток її унікальності,
а не дублювання моделей поведінки фірм-конкурентів. Базую-
чись на ґрунтовних методологічних й інструментально-еконо-
метричних засадах, ресурсна теорія пов’язує процеси конкурент-
ного розвитку компаній з ефективністю використання ними на-
явних ресурсів, у тому числі на основі реалізації механізмів ди-
версифікації економічної і фінансової діяльності[6].

У даному контексті слід відзначити, що хоча ресурсна теорія
сягає своїми витоками ще класичних робіт з економічної теорії
прибутку і конкуренції (зокрема праць Д. Рікардо[7] та Й. Шум-
петера[8]), її найбільш ґрунтовну розробку зустрічаємо у роботі
«Теорія зростання фірми»[9] (1959 р.) американської дослідниці
Е. Пенроуз. Методологічна цінність цієї праці у дослідженні при-
чин диверсифікації діяльності компаній полягає насамперед у її
незаперечній діалектичній логічності, внутрішній цілісності та
незаперечному прогностичному потенціалу. Йдеться про певний
відхід авторки від класичної мікроекономіки і розгляд нею фірми
як сукупності (або так званого «пучка») певних ресурсів. В авто-
рській концепції фірма уявляється як неподільний фонд матеріа-
льних і нематеріальних ресурсів, які тільки в сукупності здатні
генерувати прибутки й фінансові потоки. Водночас вихідна не-
однорідність ресурсів компанії, яка ще більше посилюється у
процесі її фінансово-господарської діяльності, стає причиною не-
однорідності результатів та «звуження» джерел зростання фірми,
які, на думку Е. Пенроуз, можна знівелювати завдяки ефективній
корпоративній диверсифікації на основі наявних можливостей і
ресурсів компанії[10].

Дальші розробки ресурсної теорії пов’язуються з досліджен-
нями проблематики взаємозв’язку між видами ресурсів компаній
та якістю корпоративного менеджменту, з одного боку, та їх схи-
льністю до диверсифікації діяльності, з другого. Тут слід згадати,
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зокрема, праці «Поведінкова теорія фірми» Р. Сайєрта і Д. Мар-
ча; «Еволюційна теорія економічних змін» Р. Нельсона і
С. Уінтера[11], а також «Організація промисловості» Дж. Річард-
сона [12]. Заслуговує також на увагу праця К. Прахалада і Р. Бет-
тіса «Домінуюча логіка: новий зв’язок між диверсифікацією і
продуктивністю» (1986 р.)[13], в якій процеси корпоративної ди-
версифікації аналізуються авторами через призму впливу на них
топ-менеджменту.

На початку 1990-х років ресурсний підхід оформився у новий
напрямок теорії стратегічного управління і отримав потужний
імпульс розвитку у фундаментальних роботах Дж. Барні, Р. Гран-
та, І. Дікерса, Д. Колліза, К. Кула, С. Монтгомері, Д. Тиса, Р. Ра-
мелта і багатьох інших. Наприклад, А. Гінзберг у своєму дослі-
дженні «Турбота про конкуренцію: від відображення до майстер-
ності» (1994 р.)[14] звернув увагу на важливість соціокогнітивно-
го впливу топ-менеджерів на процеси ухвалення управлінських
рішень щодо диверсифікаційних проектів; а Вієрсм і Бантель
(1992 р.) довели, що економічний ефект процесів диверсифікації
діяльності компаній напряму залежить від здатності їх менедже-
рів ухвалюти правильні й оперативні управлінські рішення, а та-
кож імплементувати їх у бізнес-практику[15].

Крім того, багато досліджень у царині ресурсної теорії побіч-
но або прямо виходять з того, що фірми диверсифікують свою ді-
яльність насамперед з метою ефективного використання надлиш-
кових ресурсів. Крім того, їх економічні інтереси можуть лежати
також у площині обміну ресурсами з підприємствами тієї ж самої
галузі. Як результат — поява у фірми мотиваційних стимулів до
диверсифікації діяльності з метою отримання синергетичних ви-
год і економічних ефектів, відтак — маємо справу з процесами
пов’язаної диверсифікації як ключового мотиву для спільного
використання фірмами наявних у них ресурсів.

Підтвердженням зростаючої ролі диверсифікаційних процесів
у глобальному бізнесі та нарощування їх кількісних масштабів
свідчить, зокрема, той факт, що на сьогодні понад 90% у списку
Топ-500 найбільших корпорацій США функціонують у формі ба-
гатогалузевих концернів. При цьому переважна їх більшість ма-
ють у своєму складі у середньому підприємства 11 секторів, а
наймогутніші — 30—50 секторів[1], включаючи і фінансові під-
розділи (банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та ін.). У
групі 100 найбільших промислових корпорацій Великобританії
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багатогалузевими є 96, Італії — 90, Франції — 84, Німеччини —
78. Навіть ТНК з яскраво вираженою галузевою вузькоспеціалі-
зованою діяльністю одночасно випускають продукцію інших га-
лузей[16].

Таким чином, екстраполюючи методологічні засади ресурсної
теорії на діяльність операторів фінансового ринку, можна виок-
ремити наступні об’єктивні причини та мотиви, що спонукають
їх до диверсифікації своєї діяльності, яка, своєю чергою, є клю-
човою рушійною силою і «локомотивом» диверсифікації фінан-
сових ринків:

— необхідність здійснення ефективних капіталовкладень над-
лишкових фінансових ресурсів, що сформувались у процесі про-
дукування і реалізації на ринку традиційних фінансових послуг і
перевищують необхідні, для підтримання конкурентоспроможно-
сті, обсяги;

— підвищення прибутковості діяльності та розширення дже-
рел генерування додаткових фінансових потоків на основі уріз-
номанітнення фінансових послуг або сегментів ринку порівняно з
кількісним нарощуванням обсягів їх продукування у рамках тра-
диційної їх номенклатури та широти сегментного охоплення ри-
нків. При цьому зростання прибутковості має для фінансової
компанії більш вагомий результат, порівняно з економічними
ефектами від використання традиційних інструментів в рамках
екстенсивної моделі розвитку, реалізація якої за умов загострен-
ня конкуренції на ринку стає просто неможливою;

— орієнтація на досягнення синергійного ефекту у витратах
та доходах на основі зменшення середнього рівня витрат через
продаж того самого фінансового продукту на більшому сегменті
ринку або реалізацію більш складного інноваційного продукту;

— поєднання різних видів фінансових послуг для зниження
потреб компаній у зовнішньому фінансуванні, убезпечення влас-
них коштів, управління фінансовими ризиками та забезпечення
їх ефективного розподілу між різними сферами фінансової діяль-
ності;

— орієнтація на більш ефективний перерозподіл операторами
фінансових ринків дохідності, ризиків, ліквідності та інформації з
метою отримання максимальної прибутковості фінансових опе-
рацій;

— прагнення компаній знизити волатильність своїх грошових
потоків та зменшити ймовірність настання скрутного фінансово-
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го становища, уникнувши у такий спосіб значних витрат, пов’я-
заних з процесом санації;

— недопущення конфлікту інтересів між власниками обліга-
цій та власниками акцій, який може призвести до збитків опера-
торів фінансових ринків.

Не слід скидати з рахунків також необхідність адекватного ре-
агування фінансових посередників на зміну кон’юнктури фінан-
сових ринків, забезпечення їх виживання; можливості уникнення
державного регулювання та застосування схем із «відмивання
коштів».

Як системний і комплексний процес нарощування масштабів і
урізноманітнення структури національних фінансових ринків, їх
диверсифікація у теоретичному вимірі має відповідні рівні,
а саме:

— горизонтальна диверсифікація, безпосередніми реалізато-
рами якої є суб’єкти національних фінансових ринків, котрі
впроваджують комплекс заходів щодо нарощування (розширен-
ня) видів фінансових послуг, пропонованих ринку, шляхом осво-
єння однорідних фінансових послуг, без суттєвих секторальних
змін;

— вертикальна диверсифікація, за якої оператори фінансового
ринку розширюють номенклатуру фінансових послуг, запрова-
джуючи при цьому нові їх види в рамках традиційних ринкових
сегментів;

— латеральна (бокова) диверсифікація, за якої суб’єкти фі-
нансових ринків продукують якісно нові види фінансових послуг
поза межами традиційних сегментів фінансового ринку.

Водночас диверсифікацію фінансових ринків можна рогляда-
ти й у розрізі її превалюючих форм, а саме:

— кількісного збільшення та урізноманітнення суб’єктів фі-
нансових ринків — суб’єктна диверсифікація;

— урізноманітнення пропонованих ринку фінансових продук-
тів, які можуть бути пов’язані або з новими операціями і послу-
гами (похідні цінні папери, свопи, опціони та ін.), або з удоско-
наленням традиційних послуг чи зміною умов їх регулювання —
продуктово-видова диверсифікація;

— запровадження нових технологій і методик фінансово-
кредитних операцій, у тому числі на основі досягнень науково-
технічного прогресу та обчислювальної техніки, а також впрова-
дження інноваційних механізмів здійснення фінансових операцій
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(аналіз, синтез, прогнозування, ризик-менеджмент та ін.) — тех-
нологічно-інструментальна диверсифікація;

— створення нових інститутів регулювання фінансових рин-
ків та передача частини функцій фінансового менеджменту на
регіональний і наднаціональний рівень — регуляторно-інсти-
туційна диверсифікація;

— розширення транснаціонального сегменту національних
фінансових ринків країн через розширення присутності у їх фі-
нансових системах іноземного капіталу — транснаціональна ди-
версифікація.

При цьому слід відзначити, що хоча сучасні умови конкурен-
ції між фінансовими посередниками передбачають урізноманіт-
нення пропонованих ринку фінансових послуг, однак зміна кіль-
кісних (наприклад сума кредиту) або якісних (відсоткова ставка
за кредитами чи депозитами, критерії щодо оцінки платоспромо-
жності клієнта при подачі кредитної заявки, термін розгляду кре-
дитної заявки та ін.) параметрів фінансових послуг не вважають-
ся диверсифікацією фінансового продукту, оскільки подібні дії
не призводять до створення нових його видів. Диверсифікацій-
ним фінансовим продуктом вважатиметься лише той, що являє
собою принципово нову послугу; відкриття або кардинальну змі-
ну параметрів послуг, що надаються і які призводять до змін у
методології та технології збору, оброблення, обліку та зберігання
фінансової інформації.

У даному контексті слід також відзначити, що системна диве-
рсифікація фінансових ринків є відносно новітнім явищем у сві-
товій економічній історії. Її зародження співпало у часі з почат-
ком процесів фінансового глобалізму, а з другої половини 1970-х
років вона швидко поширюється в усіх країнах і регіонах світу.
Будучи закономірною реакцією фінансових інститутів на фунда-
ментальні процеси інтернаціоналізації національних фінансових
систем та посилення їх взаємозалежності, фундаментальні науко-
во-технологічні зміни та необхідність пристосування до них біз-
несу, а також загострення конкурентної боротьби за фінансовий
капітал і географічні сегменти глобального фінансового ринку,
диверсифікація була і залишається нині одним з найефективні-
ших інструментів використання операторами фінансових ринків
конкурентних переваг комбінування, стабілізації бізнесу та про-
никання у нові галузі і сфери фінансової індустрії. Подібна її які-
сна характеристика випливає з того, що диверсифікація, на нашу



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

271

думку, є невід’ємною складовою процесів фінансового глобаліз-
му, а відтак — багато її елементів, форм та механізмів виникли у
результаті розвитку власне фінансової сфери. Йдеться насампе-
ред про зростання у суб’єктів світового господарства вільних
грошових капіталів, які у пошуках сфер найбільш прибуткового
вкладення спричиняють активізацію транскордонного перемі-
щення інвестиційних, кредитних і фінансових ресурсів, появу но-
вих фінансових інструментів та формування колективних валют.

Як провідна тенденція розвитку фінансових ринків країн, ди-
версифікація є, з одного боку, причиною, а з другого — наслід-
ком посилення конвергенції національних фінансових ринків.
Сучасний речовий зміст диверсифікації фінансових ринків країн,
як базису глобальної фінансової мікроінтеграції та одного з клю-
чових організаційно-економічних механізмів підвищення ефек-
тивності й результативності діяльності фінансових посередників,
визначається насамперед пануванням у глобальній фінансовій си-
стемі кількох десятків найбільших фінансових концернів та кон-
гломератів. Так, у 2013 р. загальна кількість банківських холдин-
гів на ринку незабезпечених облігацій США становила всього 30
(у 2012 р. — 31, у 2011 р. і 2010 р. — по 29, у 2009 р. — 26), котрі
здійснили 510 випусків облігаційних інструментів (447, 374, 368 та
333 відповідно)[17]. Завдяки внутрішньому зростанню та пошире-
ній практиці злиттів і поглинань фінансові концерни та конгломе-
рати концентрують та ефективно поєднують банківську, страхову
та інвестиційну складові бізнесу; зосереджують у своїх руках все-
зростаючі масштаби глобального фінансового капіталу та коло-
сальні фінансові активи, величезну армію високоосвіченої та ква-
ліфікованої робочої сили, а також передові фінансові інновації.

Разом з тим, при віднесенні того чи іншого фінансового інсти-
туту до числа фінансових конгломератів рейтингові агенції ке-
руються нині не тільки розмірами його активів, але і ступенем
присутності у різних географічних і інструментальних сегментах
глобального фінансового ринку. Яскравий приклад подібного
підходу демонструє, зокрема, Директива 2002/87/ Європейського
Союзу, ухвалена у 2002 р. Згідно її норм, конгломератами квалі-
фікуються фінансові і фінансово-промислові групи, діяльність
яких відповідає такій системі критеріїв, як-от:

— наявність регульованого суб’єкта (банка, страхової чи інве-
стиційної компанії), який очолює групу, або принаймні одна з
дочірніх компаній у групі є регульованим суб’єктом;
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— хоча б один із суб’єктів групи репрезентує сектор страху-
вання, і хоча б один — банківський сектор чи сектор інвестицій-
них послуг;

— консолідована та/або сукупна діяльність суб’єктів групи, що
належать до сектору страхування, і консолідована та/або сукупна
діяльність суб’єктів групи у банківському секторі чи секторі інвес-
тиційних послуг є значними — встановлюється на підставі ряду фі-
нансових коефіцієнтів, а також обсягу активів найменшого фінансо-
вого сектору групи, який має перевищувати 6 млрд. євро[18].

Ще один приклад — підхід Банку Англії, який використовує
щодо фінансових конгломератів таке поняття, як «Великі складні
фінансові інститути» (Large complex financial institutions) і на ос-
нові відповідної методики здійснює їх ренкінгування, виходячи з
розміру їх часток у низці фінансових секторів:

— належність компанії до першої десятки світових компаній-
андеррайтерів в акційному та облігаційному сегментах фінансо-
вого ринку;

— перебування компанії у першій десятці світових компаній-
організаторів синдикованого кредитування;

— належність компанії до першої десятки операторів світово-
го ринку процентних похідних інструментів;

— перебування компанії у першій десятці світових фінансо-
вих компаній за доходами на міжнародному валютному ринку;

— належність компанії до першої десятки фірм за портфелем
цінних паперів, що перебувають на відповідальному зберіганні [19].

Висновки. Системна диверсифікація фінансових ринків країн
є закономірною реакцією фінансових інститутів на фундамента-
льні процеси інтернаціоналізації національних фінансових сис-
тем та посилення їх взаємозалежності, загострення конкурентної
боротьби за фінансовий капітал і географічні сегменти глобаль-
ного фінансового ринку. Диверсифікація є одним з найефектив-
ніших інструментів використання операторами фінансових рин-
ків конкурентних переваг комбінування, стабілізації бізнесу та
проникання у нові галузі і сфери фінансової індустрії. Її ключо-
вими передумовами є насамперед зростання у суб’єктів 61 світо-
вого господарства вільних грошових капіталів, які у пошуках
сфер найбільш прибуткового вкладення спричиняють активіза-
цію транскордонного переміщення інвестиційних, кредитних і
фінансових ресурсів, появу нових фінансових інструментів та
формування колективних валют.
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

УКРАЇНИ І США

АННОТАЦІЯ. В статті охарактеризовано сучасний стан
зовнішньоторговельних відносин між Україною та США та по-
тенційні можливості торгівельного співробітництва. Визначено
фактори під впливом яких формуються сучасний розподіл зовніш-
ньоторговельних потоків між США та їх торговельними партнера-
ми. Проаналізовано динаміку експортно-імпортних операцій між
Україною та Сполученими Штатами Америки. Визначено причини,
які негативно впливають на розвиток двостороннього торговель-
но-економічного співробітництва між Україною та Сполученими
Штатами.
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УКРАИНЫ И США

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрено современное состояние внешне-
торговых отношений между Украиной и США и потенциальные во-
зможности торгового сотрудничества. Определены факторы, под
влиянием которых формируется современное распределение
внешнеторговых потоков между США и их торговыми партнерами.
Проанализирована динамика экспортно-импортных операций
между Украиной и США. Определены причины, которые негатив-
но влияют на развитие долгосрочного торгово-экономического со-
трудничества между Украиной и США.
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ANALYTICAL EVALUATION OF THE CURRENT
STATE OF TRADE COOPERATION BETWEEN

UKRAINE AND THE USA

SUMMARY. The article describes the current state of trade relations
between Ukraine and the United States and the potential for trade
cooperation. The factors which are formed under the influence of
modern distribution trade flows between the US and its trading
partners are determined. The dynamics of export-import operations
between Ukraine and the United States were analyzed. The reasons
that affect the development of bilateral trade and economic
cooperation between Ukraine and the United States were determined.

Постановка проблеми. Процес відтворення глобального сус-
пільного продукту реалізується нині через розгалужену і дивер-
сифіковану систему господарських зв’язків, що формують єдине,
складне «павутиння» міжнародної економічної діяльності компа-
ній і різного роду бізнес-структур, галузей і секторів національ-
них економік, а також територій, регіонів і окремих міст. Загаль-
новідомо, що будь-яке торговельне співробітництво між суб’єк-
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тами господарювання на міжнародному рівні завжди базується на
двох началах: по-перше, його об’єктивній необхідності; а по-
друге, взаємній зацікавленості сторін у його реалізації з причин
наявності конкретних економічних вигод. Таким чином, багато-
численні господарські зв’язки і взаємозалежності між країнами і
регіонами, будучи матеріальною основою сучасних процесів
міжнародного обміну, у той чи інший спосіб завжди замикаються
на міжнародному ринку і зовнішній торгівлі. Остання втілює у
собі усю розгалужену сферу обміну результатами національного
виробництва у масштабі світового господарства, їх реалізації і
споживання на інтернаціональному рівні, а також сукупність від-
носин товарного і грошового обміну та свободи конкуренції.

Є всі підстави стверджувати, що зовнішня торгівля країн на-
дає їх міжнародному економічному співробітництву постійного,
стабільного і усталеного характеру, є важливим джерелом валю-
тних надходжень в економіку, а також забезпечує урівноваження
глобальної економічної системи на основі реалізації державами
своїх конкурентних переваг у виробництві товарів і послуг, на
яких вони спеціалізуються, а також переливу товарів і послуг у ті
країни і регіони, де є їх споживачі. Не слід скидати з рахунків і
той факт, що ефективна зовнішньоторговельна діяльність країн є
важливим каналом їх зв’язків зі світовим господарством, дає змо-
гу забезпечити оптимальне використання традиційних експорт-
них та імпортних ринків, а також раціоналізацію платіжних бала-
нсів та ефективну інтеграцію до глобальної економічної системи.
Більше того, від масштабів та структури зовнішньоторговельного
обміну країн безпосередньо залежать їх позиції у глобальній мо-
делі міжнародного поділу праці, а відтак — у сучасних націона-
льних стратегіях економічного розвитку ключовим є питання на-
рощування експортного потенціалу та товарних поставок країн
на світові ринки з метою максимально повної реалізації їх націо-
нальних економічних інтересів у міжнародній сфері.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато робіт віт-
чизняних та зарубіжних вчених присвячено питанням зовнішньо-
економічної співпраці США з іншими країнами, а саме: О. Баба-
нін, Т. Гарянська, В. Мовчан та ін..

Мета статті полягає в аналізі зовнішньоекономічної співпраці
України та США.

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи сучасні зов-
нішньоторговельні відносини між Україною та Сполученими
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Штатами Америки, слід відзначити, що вони являють собою ва-
жливу складову частину зовнішньоекономічної діяльності двох
країн. За загальним обсягом міждержавних операцій у системі їх
зовнішньо-економічних зв’язків торгівля посідає провідне місце,
включаючи не тільки традиційні експортно-імпортні операції, але
й трансакції з післяпродажного обслуговування поставлених то-
варів та операції у сфері міжнародної виробничої спеціалізації і
кооперування виробництва.

Сучасний рівень, а ще більше потенційні можливості торгове-
льного співробітництва України і США є достатньо масштабни-
ми й диверсифікованими, хоча Україна й успадкувала традиційну
орієнтацію зовнішньої торгівлі на країн-партнерів по колишньо-
му СРСР.

Що стосується зовнішньої торгівлі України з державами ЄС,
то вона характеризується стійкою тенденцією до зростання: у пе-
ріод з 1996 р. до 2014 р. постійно підвищувались як обсяги екс-
порту українських товарів і послуг до держав даного інтеграцій-
ного угруповання, так і обсяги імпорту з них до України. Як
результат — частка ЄС у зовнішньоторговельному обігу нашої
держави за вказаний період зросла з 21,4 до 39,8 %, в експорті —
з 18,8 % до 32,1 %, а в імпорті — з 24,1 % до 39,8 % відповідно.
Є всі підстави стверджувати, що подібне нарощування масштабів
зовнішньої торгівлі України з Європейським Союзом повною мі-
рою відповідає національним економічним інтересам нашої дер-
жави, оскільки даний інтеграційний блок визначає нині основні
вектори економічного, технологічного й інноваційного прогресу,
а також політичну стабільність в європейському регіоні на трива-
лу перспективу[1].

Схожі тенденції притаманні нині і для зовнішньоторговельних
операцій України з державамиАзії і Африки. Так, на тлі майже
восьмикратного збільшення абсолютних обсягів зовнішньоторго-
вельного обігу з державами Азії упродовж 1996—2014 рр. (з 3,7
до 28,5 млрд дол. США), їх частка зросла з 9,8 % до 22,6 %. Сво-
єю чергою, вартісні обсяги зовнішньоторговельного обігу Украї-
ни з країнами Африки за вказаний період зросли у п’ятнадцять
разів (з 0,4 до 5,9 млрд дол. США), а їх частка — з 1,0 % до 4,7 %
відповідно.

Водночас відносною стабільністю характеризується зовнішня
торгівля України з державами Америки. Незважаючи на понад
триразове зростання обсягів зовнішньоторговельного обігу нашої
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держави з країнами даного регіону, їх частка за вказаний період
практично не змінилась і стабільно становила близько 5,0 % в
експорті і 5,5 % в імпорті. Незважаючи на утвердження європей-
ського вектора в якості пріоритетного у зовнішньоекономічній
стратегії України та підписання нею Угоди про асоційоване
членство в ЄС, особливе місце з-поміж країн-партнерів України
по зовнішньоторговельним операціям посідають нині Сполучені
Штати Америки. Об’єктивну необхідність зростання їх ролі в
якості зовнішньоторговельного партнера нашої держави можна
пояснити наступними чинниками.
По-перше, нагальною необхідністю для України освоєння но-

вих ринків збуту, скорочення її залежності від ринків країн СНД
та підтримання позитивної динаміки економічного зростання і
рівня матеріального добробуту населення.
По-друге, можливостями для України скористатись підтрим-

кою Сполучених Штатів щодо набуття членства в ОЕСР. Ці мож-
ливості випливають зі статусу США як найбільшого контрибуто-
ра даної організації, які формують 25 % (близько 510 млн дол.
США) бюджету цієї організації [2; c. 11]. Таким чином, членство
України в ОЕСР (або асоційоване членство у Комітеті ОЕСР з
питань конкруенції), імплементація її положень та конвенцій у
вітчизняну бізнес-практику, сприятиме запровадженню в Україні
уніфікованих, єдиних «правил гри» у питаннях міжнародного
співробітництва, боротьби з корупцією та експортного кредиту-
вання; підвищенню надійності вітчизняної фінансової, банківсь-
кої і страхової системи; а також укладанню вигідніших угод що-
до руху капіталів та прямого іноземного інвестування. Крім того,
навіть без набуття членства в ОЕСР Україна за підтримки США
може активно співробітничати у рамках спеціалізованих програм
цієї організації, брати участь у різноманітних міжнародних захо-
дах, що проводяться під її егідою, для обміну досвідом та вироб-
лення рекомендацій для забезпечення сталого економічного зрос-
тання.
По-третє, через поглиблення торговельного співробітництва

зі Сполученими Штатами Америки для України відкриваються
перспективи підвищення рівня енергетичної безпеки та послаб-
лення енергетичної залежності від Російської Федерації. Йдеться
насамперед про виривання в останні роки США у світові лідери
за показником виробництва й експорту паливно-енергетичних
ресурсів. Так, у 2014 р. на США припадало понад 13,1 % світово-
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го виробництва нафти та понад 21 % — газу. Крім того, Сполу-
чені Штати утримують нині глобальне конкурентне лідерство в
енергетичному секторі завдяки володінню левовою часткою сві-
тових нафтопереробних потужностей — 18,4 % у 2014 р. (Європа
і Євразія в сукупності 24,6 %, Середній Схід — 9,8 %, Південна і
Центральна Америка — 6,3 %, Китай — 14,6 %, Японія — 3,9 %)
та нарощування експортних поставок енергоносіїв (19,7 % і 6,4 %
відповідно світового експорту нафтопродуктів і газу) [3; p. 8, 16,
19, 22, 29]. За умов наростання в останні роки політико-
економічної нестабільності у Східній Європі та на Близькому
Сході це дозволить Сполученим Штатам вже у найближчій перс-
пективі суттєво послабити позиції конкурентів — Росії та близь-
косхідних постачальників енергоресурсів в Європу, а відтак —
зменшити залежність України від російських енергопостачань.

Крім того, в сучасних умовах військових дій на Сході України
і скорочення поставок вугілля на тепло- і електростанції важко
переоцінити також важливість постачань американського ядер-
ного палива в Україну, що дозволить диверсифікувати джерела
постачання даного виду енергоресурсів в нашу державу. Саме це
і було визначено в угоді між НАЕК «Енергоатом» та американсь-
кою компанією «Вестінгуаз» про збільшення поставок ядерного
палива для потреб українських АЕС на період до 2020 року.

Характеризуючи причини зростання ролі США в якості зов-
нішньоторговельного партнера нашої держави, не можна минути
увагою і широкі можливості для України скористатися перевага-
ми, котрі відкриває Угода між США та ЄС про Трансатлантичне
партнерство з торгівлі та інвестицій (Transatlantic Tradeand
Investment Partnership, TTIP). Йдеться про те, що за умов її реалі-
зації між Сполученими Штатами та Євросоюзом буде створено
наймасштабнішу зону вільної торгівлі, яка забезпечить зближен-
ня американських та європейських норм і стандартів, а також ма-
ксимально повну конвергенцію північноамериканського та євро-
пейського ринків, котрі вже сьогодні характеризуються найви-
щим рівнем міжрегіональної торговельної взаємодії і взаємоза-
лежності. Водночас зростання економічної активності в регіонах
Північної Америки та Європи стимулюватиме нарощування пла-
тоспроможного попиту в ЄС та США на товари третіх країн (до
яких належить Україна), вироблених в рамках транснаціональних
виробничих ланцюгів за участі американських і європейських
суб’єктів господарювання.
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З огляду на це, перед Україною, яка уклала Угоду про асоці-
йоване членство в ЄС, за умов нарощування торговельного спів-
робітництва зі Сполученими Штатами відкриваються широкі пе-
рспективи щодо отримання беззаперечних конкурентних переваг
визнання еквівалентності в ЄС при виході на ринок США [4]. Ще
одна важлива перевага ТТІР для України — це поява спільних
регуляторних норм, що знизить витрати вітчизняних експортерів
при виході на американський і європейський ринки.

І, нарешті, по-п’яте, ще одним вагомим фактором зростання
ролі США в якості зовнішньоторговельного партнера України є
перспективи одержати доступ до американських передових висо-
ких технологій та прискорити інтеграцію нашої держави до між-
народних структур і організацій. Так, американські ТНК, володі-
ючи на сьогодні левовою часткою глобальних результатів
НДДКР, посідають провідні позиції у міжнародному обміні тех-
нологіями, що здійснюється переважно каналами внутрішньо- і
міжфірмового обміну. Достатньо сказати, що на частку внутріш-
ньофірмової передачі технологій припадає нині близько 80 %
усіх надходжень США від передачі технологій спорідненим ком-
паніям; а самі Сполучені Штати посідають перше місце у світі за
показником обороту глобальної торгівлі ліцензіями (28 % світо-
вого обсягу) і патентами [5]. Лідерські позиції США у міжнарод-
ному науково-технологічному обміні визначаються колосальним
науково-технічним потенціалом цієї держави; найбільшими
абсолютними витратами на НДДКР; ефективною інтеграцією
фундаментальної і прикладної науки; концентрацією світового
фінансового, технологічного, кадрового й інтелектуального ре-
сурсів; монополізацією права на володіння, контроль і перероз-
поділ в межах світового господарства об’єктів інтелектуальної
власності; а також ефективною системою державного регулю-
вання норм використання винаходів, створених із залученням
державних коштів або в рамках державних замовлень.

Таким чином, через розширення торгівлі між Україною і
США у сфері міжнародного науково-технологічного обміну мо-
жливо суттєво підвищити рівень інноваційної місткості та техно-
логічності вітчизняного виробництва, а також забезпечити ефек-
тивне використання ним закладених в об’єктах інтелектуальної
власності науково-технічних знань. Такий висновок випливає з
особливостей сучасної торгівлі науково-технічними знаннями,
які полягають у тому, що передача і використання прав на інно-
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вації, винаходи, промислові зразки, товарні знаки та інші об’єкти
зазвичай поєднуються з передачею «ноу-хау», секретів виробни-
цтва та технічної документації, а також наданням технічної до-
помоги та використанням удосконалених технологій виробницт-
ва. Інакше кажучи, відбувається зниження ролі чисто патентних
ліцензій у сучасному міжнародному науково-технологічному об-
міні за одночасного зростання кількості угод про передачу «ноу-
хау», частка яких становить на сьогодні близько 65 % усіх угод
про передачу технологій [5]. З огляду на це, і українські, і амери-
канські бізнес-структури, незважаючи на низку ризиків і пере-
шкод, що існують у сфері взаємної торгівлі, зацікавлені у наро-
щуванні її вартісних обсягів і диверсифікації структури.
Підтвердженням цього є, зокрема, триразове збільшення чисель-
ності членів Американсько-української ділової ради за останні
півтора року.

Між тим, для США характерними є три чітко виражених гео-
графічних напрями зовнішньої торгівлі: американський, азійсь-
кий і європейський, на які припадає левова частка їх товарообігу,
відповідно 46 %, 30 % та 17 %. Сучасний розподіл зовнішньотор-
говельних потоків між США та їх торговельними партнерами
формуються під впливом різноманітних факторів, пов’язаних з
особливостями розвитку світового господарства, станом еконо-
міки Сполучених Штатів та їх політикою на національному і
міжнародному рівнях. На сьогодні США активно розвивають зо-
внішньоторговельні відносини з понад 230 країнами і територія-
ми світу США, при цьому близько половини вартісних обсягів
товарного імпорту (55 %) і товарного експорту (47 %) припадає
всього на п’ять країн [6]. При цьому за умов помітного призупи-
нення (після Дохійського раунду) комплексних переговорів в ра-
мках СОТ уряд Сполучених штатів суттєво посилив увагу до
розвитку двосторонньої та регіональної економічної інтеграції
шляхом укладення угод про вільну торгівлю. США активно ви-
користовують нині механізми міжнародного торговельно-
економічного співробітництва в рамках зон вільної торгівлі. Так,
тим часом як частка країн-партнерів США по ЗВТ становить ли-
ше 7,5 % світового ВВП [7], у 2014 р. на ці держави припадало
47,1 % сукупного американського експорту та 35,3 % — імпорту.

На сьогодні США уклали угоди про вільну торгівлю з 14 краї-
нами світу: Канадою, Мексикою (в рамках блоку НАФТА), Ома-
ном, Перу, Республікою Корея, Колумбією та Панамою (в раках
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КАФТА-ДР), а також Ізраїлем, Йорданією, Чилі, Сінгапуром,
Австралією, Марокко та Бахрейном. Тривають також переговори
щодо укладення подібних угод з Таїландом, ОАЕ та Малайзією,
а також щодо заснування чотирьох нових регіональних зон віль-
ної торгівлі: Міжамериканської, ЗВТ з державами Південно-
Африканського митного союзу (за участі Ботсвани, Лесото, На-
мібії, ПАР та Свазіленду), Андської (Колумбія, Перу, Еквадор та
Болівія) та Транс-Тихоокеанської (ТТП), до якої крім США
увійдуть 11 країн Тихоокеанського регіону (Австралія, Бруней,
Чилі, Малайзія, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, В’єтнам, Японія,
Канада та Мексика). За прогнозами, частка країн ТТП (разом з
Японією) у світовому ВВП може досягти 38—40 % і скласти
чверть обігу світової торгівлі[2; c.5].

А загалом, понад 20 % обсягів американського експорту спря-
мовується нині до Європи, з яких понад 80 % припадає на країни
Євросоюзу. Натомість левова частка імпортних закупівель США
здійснюється у країнах Америки (45 %), Азії (36 %) і Європи
(20 %). Водночас частка країн Близького Сходу (в експорті —
3,9 %, імпорті — 4,6 %) і Африки (2,2 % і 4,2 % відповідно) як і
раніше залишається незначною. Сучасний стан платоспроможно-
го американського ринку, який щорічно поглинає імпортованої
продукції на суму понад 2 трлн. дол. США, є критично важливим
для зарубіжних постачальників товарів у США. Так, тільки Китай
та партнери США по інтеграційному угрупованню НАФТА у
2014 р. реалізували у Сполучених Штатах продукції на суму
1,1 трлн дол. [8].

Хоча США залишаються найважливішим торговельним парт-
нером ЄС, однак їх частка у загальному обсязі торгівлі Євросою-
зу знижується. Якщо у 2006 р. на США припадало 23,6 % експор-
ту і 12,4 % імпорту ЄС [9], то у 2012 р. ці показники становили
відповідно 17,3 % і 11,5 % відповідно [10]. Подібні зміни
пов’язані як з загальним скороченням питомої ваги ЄС і США у
світовій торгівлі, так і активізацією участі в ній країн з новоство-
рюваними ринками, насамперед Китаю. Разом з тим, сучасні еко-
номічні відносини між США і Євросоюзом, на думку багатьох
західних аналітиків та експертів, значною мірою детермінуються
провідними тенденціями і мегатрендами глобального економіч-
ного розвитку. Йдеться насамперед про нарощування масштабів і
диверсифікацію структури трансатлантичних потоків товарів, по-
слуг і капіталу, які відбивають традиційну близькість інститутів
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зовнішньоекономічних зв’язків США та Західної Європи, устале-
ність сформованих зовнішньоекономічних зв’язків, а також наяв-
ність значного платоспроможного попиту обох регіонів на сучас-
ні товари та послуги[10]. Тож незважаючи на посилення
тенденції щодо зниження частки ЄС у зовнішній торгівлі США і
Сполучених Штатів в експортно-імпортних операціях Євросою-
зу, американський вектор залишається пріоритетним у зовнішній
торгівлі даного блоку.

Яскравим свідченням висококонкурентних позицій США у
глобальній моделі міжнародного поділу праці є товарна структу-
ра американського експорту, основною статтею якого є машини,
обладнання та транспортні засоби — близько 30 % у 2014 р.
(у тому числі транспортне обладнання — 20,7 % та продукція
машинобудування — 9 %). Далі слідують: електронна продукція
— 14,6 %; продукція хімічної і пов’язаної з нею галузей —
14,5 %; продукція агропромислового сектору — 10,2 %; продук-
ція енергетичної і пов’язаних з нею галузей — 10 %; метали,
включаючи дорогоцінні метали та вироби з них — 10 %; міне-
ральні продукти, метали і вироби з них — 9,4 %. Важливими
статтями експорту США є також продукція деревообробної про-
мисловості — 2,5 %; різні промислові вироби — 3 % та інші спе-
ціалізовані вироби — 2,8 % відповідно.

Натомість в імпорті США частка машин, устаткування і
транспортних засобів становить нині понад 25 % (у тому числі
транспортного обладнання — 17,2 %, продукції машинобудуван-
ня — 7,9 % у 2014 р.); електронної продукції — 18,7 %; енерге-
тичних товарів — 14,9 %; мінеральних продуктів — 8,7 %; про-
дукції хімічної промисловості — 10,7 %; агропромислової
продукції — 5,8 % відповідно [11; p. 245].

Що ж стосується динаміки експортно-імпортних операцій між
Україною і Сполученими Штатами Америки, то у період з 1992 р.
до 2014 рр., згідно даних Бюро перепису населення США, зага-
льний товарообіг двох країн зріс з 395,8 до 2173,8 млн. дол. США
або у 5,5 разу (за п’ять місяців 2015 р. даний показник становив
788,2 млн. дол. США), у тому числі експорт з США до України
зріс з 306,6 до 1239,8 млн, а імпорт — з 89,2 до 934,0 млн відпо-
відно [12].Разом з тим, незважаючи на поступове розширення
внутрішнього ринку України, вона посідає доволі «скромне» міс-
це у зовнішній торгівлі Сполучених Штатів. Частка нашої держа-
ви у період з 1992 р. по 2015 р. не перевищувала 0,1 % загального
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товарообороту, експорту та імпорту США, тоді як частка Сполу-
чених Штатів у зовнішній торгівлі України значно вища і у
2014 р. становила: у зовнішньоторговельному обігу — 2,8 %, в
експорті — 2,0 %, а в імпорті — 3,6 %. Вивчення масштабів, ди-
наміки та структури українсько-іранської торгівлі дозволяє зро-
бити ряд узагальнюючих висновків.
По-перше, упродовж 1992-2015 рр. двостороння торгівля

України і Сполучених Штатів Америки розвивалася доволі нерів-
номірно: досягнувши найвищих темпів приросту у 1995—1997 рр.
(відповідно 123,8 %, 176,9 % і 102,0 % порівняно з попереднім
роком по американському експорту в Україну), у 1998—2000 рр.
спостерігається певний спад взаємної торгівлі в силу насамперед
невизнання України з боку США державою з ринковою економі-
кою та збереження проти нашої держави поправки Джексона-
Веніка. Ще одним вагомим фактором, що обумовив скорочення
масштабів українсько-американського торговельного співробіт-
ництва у зазначених період стало запровадження з 1997 р. в
Україні низки протекціоністських заходів, як-то: підвищення ста-
вок імпортного мита; розширення переліку товарів, з яких стягу-
ється імпортне мито; запровадження нетарифного протекціонізму
із кількісним обмеженням імпортних поставок та реалізацією
процедур сертифікації і стандартизації продукції.

Крім того, тенденція щодо скорочення обсягів імпортних опе-
рацій України, яка з усією очевидністю окреслилась у цей період,
стала логічним наслідком суттєвого зниження курсу національної
валюти, а відтак — суттєвого подорожчання імпортних поставок
до 60 %[13]. І тільки, починаючи з 2005 р., українсько-американ
ська торгівля вийшла на траєкторію поступового зростання обся-
гів. У період з 2005 р. до 2014 р. зовнішньоторговельний обіг між
Україною і США зріс з 1631,0 до 2173,8 млн дол. США, досягаю-
чи максимальних значень у 2008 р. (4207,9 млн), 2011 р.
(3595,9 млн), 2012 р. (3286,0 млн) та 2013 р. (2961,1 млн відпо-
відно) [12].

З-поміж причин, котрі обумовили подібну динаміку зовніш-
ньоторговельних оборотів, слід відзначити, насамперед, перереє-
страцію у 2006 р. Сполученими Штатами України в якості учас-
ника Загальної системи преференцій (GSP); скасування ними
торговельних санкцій проти нашої держави і зміну статусу
України відповідно до законодавства США у галузі торгівлі. Так,
згідно програми GSP, Україна отримала право на безмитне екс-
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портування до США 3400 видів товарів, а українські компанії не
сплачують мито в розмірі від 1 % до 16 % митної вартості това-
рів, що робить їх більш конкурентоспроможними на американсь-
кому ринку. Крім того, у 2006 р. стосовно України було скасова-
но поправку Джексона-Веніка, а вітчизняна економіка отримала
ринковий статус, що позбавило її щорічних збитків на суму від 1
до 2 млрд дол. США від численних антидемпінгових санкцій, що
застосовувались США проти нашої держави[14].

Не слід скидати з рахунків також фактор підтримки з боку
США вступу України до низки провідних міжнародних організа-
цій, зокрема, Міжнародної асоціації акредитації лабораторій
(International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC), що за-
безпечило уніфікацію національних процедур експертного оці-
нювання товарів (peer-evaluation); акредитації органів з сертифі-
кації систем менеджменту, продукції, послуг, персоналу та інших
подібних програм оцінки відповідності; а також підвищення рів-
ня приймання продукції і послуг через національні кордони, фо-
рмуючи у такий спосіб основу для підтримки зовнішньої торгівлі
України шляхом усунення технічних бар’єрів.
По-друге, протягом 1994-2006 рр. зовнішньоторговельний ба-

ланс у торгівлі України і Сполучених Штатів стабільно складався
на користь нашої держави, коли загальні вартісні обсяги товаро-
обігу між нашими країнами досягалися в основному за рахунок
нарощування українського експорту до США. У зазначений пері-
од це спричинило постійно зростаюче позитивне сальдо торгівлі
України зі Сполученими Штатами з 143,0 до 883,7 млн дол.
США. Водночас, починаючи з 2009 р., ситуація докорінно зміни-
лась і зростання українсько-американського товарообігу почало
забезпечуватись нарощуванням поставок американської продук-
ції на український ринок.

Основними причинами, котрі обумовили падіння обсягів по-
ставок української продукції на американський ринок, є насампе-
ред часткове витіснення вітчизняної металопродукції через вихід
на світовий ринок металу Китаю та Індії. Так,виробництво сталі в
Китаї вже у 2005 р. збільшилося на 30,6 % порівняно з попере-
днім роком, у 2006 р. — на 17,7 %, а у 2007 р. — на 17,0 %. І до-
тепер Китай залишається лідером у світовому виробництві сталі,
а його частка постійно зростає: якщо у 2005 р. вона становила
31,5 %, то у 2006 р. — 33,8 %, у 2007 р. — 36,3 %, у 2008 р. —
37,7 %. Що стосується Індії, то вона посідає п’яте місце серед ви-
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робників сталі у світі, її частка у 2005–2008 рр. стабільно стано-
вила близько 4,0 %. Тож вихід на глобальний ринок металопро-
дукції таких крупних гравців, як Китай та Індія, суттєво похитну-
ли позиції українських товаровиробників на американському
ринку металу та знизило їх конкурентоспроможність за ціновими
показниками. Підтвердженням цього є суттєве падіння частки
України у світовому виробництві сталі з 3,4 % у 2005 р. до 2,8 %
у 2008 р.[13]. Як результат — хронічний дефіцит зовнішньої тор-
гівлі зі Сполученими Штатами і наростання її негативного саль-
до, яке становило у 2009 р. — 92,1 млн дол. США, у 2010 р. —
271,2 млн, у 2011 р. — 681,8 млн, у 2012 р. –586,6 млн, у 2013 р.
— 888,5 млн, у 2014 р. — 305,8 млн і за п’ять місяців 2015 р. —
15,4 млн відповідно. Як бачимо, подібна тенденція, з погляду на-
ціональних економічних інтересів нашої держави, є доволі загро-
зливою і свідчить про те, що наявний потенціал українсько-
американської торгівлі ще далеко не вичерпаний.

Висновки. Основними причинами, котрі упродовж останніх
років негативно впливають на розвиток двостороннього торгове-
льно-економічного співробітництва між Україною та Сполуче-
ними Штатами, слід відзначити насамперед:

— скорочення в нашій державі виробництва основних груп
експортних товарів через збереження високих ставок податків та
банківських кредитів, а також військову агресію збоку Російської
Федерації;

— низьку конкурентоспроможність вітчизняної продукції на
американському ринку та слабкість механізмів державної під-
тримки вітчизняного експорту на ринку США, включаючи диве-
рсифікацію та нарощування експортних поставок українських
товарів з високою доданою вартістю;

— недосконалість регуляторної бази українсько-американсь-
кого співробітництва, зокрема у фінансовій та податковій сфері,
сільському господарстві та митній справі;

— слабкість розвитку секторального співробітництва України
і США насамперед в агропромисловій та біотехнологічній сфері,
а також розробці найсучасніших інноваційно-технологічних рі-
шень;

— низьку маркетингову активність українських підприємств
на ринку США насамперед з презентації експортних можливос-
тей вітчизняного виробництва, інвестиційної привабливості галу-
зей і секторів вітчизняної економіки, налагодження взаємовигід-
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них ділових контактів між українськими та американськими ком-
паніями і різного роду бізнес-структурами.

Окремо слід відзначити також слабкий захист інтелектуальної
власності в Україні, незгармонізованість американських й украї-
нських стандартів та процедур сертифікації продукції, а також
існуючі тарифні та нетарифні обмеження у торгівлі України зі
Сполученими Штатами. Крім того, дотепер неврегульованою за-
лишається проблема щодо запровадження Сполученими Штата-
ми антидемпінгових обмежень на окремі види української про-
дукції.

Таким чином, максимально повне використання Україною зов-
нішньоторговельного потенціалу в економічному співробітництві
зі Сполученими Штатами Америки вимагає системної підтримки
розвитку вітчизняного експортного потенціалу, яка б включала
комплекс взаємопов’язаних нормативно-правових, фінансово-
економічних і організаційних заходів та забезпечила б підвищен-
ня ефективності українсько-американського торговельного спів-
робітництва.
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основні принципи використання
політики рефінансування центральним банком комерційних бан-
ківських установ. Проведено аналіз ефективності застосування
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аналізовано динаміку облікових ставок центрального банку Англії
та Європейського центрального банку. Надано пропозиції щодо
ефективного використання політики рефінансування комерційних
банків для забезпечення їх потреби в ліквідних коштах.
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ANNOTATION. The article reviews main principles of using of Central
Bank refinancing policy of commercial financial establishments. We
analyzed the efficacy of refinancing mechanisms and their volumes
from 2008 to 2014. The dynamics of discount rates of Central Bank of
England and European Central Bank are analyzed. We are given the
proposals for effective use of refinancing policies of financial
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Постановка проблеми. Сучасні виклики нестабільної геопо-
літичної та економічної ситуації в Україні зумовлюють потребу в
ефективному застосуванні інструментів грошово-кредитної полі-
тики, посиленні вимоги з боку стійкого функціонування банків-
ської системи та врегулювання проблем з ліквідністю банківсь-
ких установ, таким чином актуальності набуває питання розроб-
ки ефективних шляхів реалізації механізму рефінансування ко-
мерційних банків з урахуванням несприятливих тенденцій постк-
ризового розвитку економіки.

Аналіз останніх досліджень. Вітчизняні науковці у своїх до-
слідженнях приділяють значну увагу проблемам застосування та
реалізації інструментів грошово-кредитної політики, одним з них
є рефінансування комерційних банків. Так, вітчизняні науковці та
практики: Базилевич В. Д., Міщенко В. І., Мороз А.М., Наумен-
кова С. В., Пуховкіна М. Ф., Савлук М. І., значну увагу приділяли
розкриттю сутності політики рефінансування.

Проведений аналіз наукових праць даних авторів показав, що
на сьогодні є різні підходи до визначення проблем рефінансуван-
ня, а також досі не виявлено єдиного підходу до застосування
політики рефінансування в умовах посткризового розвитку еко-
номіки в країні.

Постановка завдання. Метою статті є проведення аналізу су-
часних проблем реалізації і пошук оптимально дієвих шляхів
розвитку політики рефінансування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Політика рефінансування комер-
ційних банків — це один з найефективніших інструментів грошово-
кредитної політики, який використовується Національним банком
України та центральними банками інших країн. Серед вітчизняних
науковців є певні розбіжності у тлумаченні поняття «політика рефі-
нансування». Так, одні науковці виділяють основну думку, що ре-
фінансування — це видача кредитів для підтримки ліквідності [4],
інші, що рефінансування — це забезпечення комерційних банків
додатковими резервами на кредитній основі [11]. На нашу думку,
політика рефінансування — це регулярні операції центрального ба-
нку для підтримки ліквідності комерційних банків, шляхом надання
останнім коштів на кредитній основі з обов’язковою умовою повер-
нення у встановлений регулятором термін. Таким чином, проведе-
ний аналіз дає змогу окреслити основні визначення поняття «полі-
тика рефінансування» (рис. 1).
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Випуск нових цін-
них паперів для
заміщення і пога-
шення цінних па-
перів більш старих

випусків [2]

Операції з надання
банкам кредитів у
встановленому

Національним ба-
нком порядку [4]

РЕФІНАН-
СУВАННЯ

Забезпечення
центральним бан-
ком комерційних
банків додаткови-
ми резервами

на кредитній осно-
ві [11]

Оперативне відно-
влення ліквідності
банківської систе-
ми з метою недо-
пущення кризових
явищ у фінансовій

системі [6]

Рис. 1. Визначення поняття рефінансування1

Важливим питанням для визначення ставок рефінансування є
дослідження теоретичного аспекту їх функціонування. Так, у світо-
вій практиці встановлення ставок рефінансування має схожі риси з
практикою в Україні, але характеризується певними відмінностями.
Так, Refinancing Tender — ставка рефінансування є мінімально мо-
жливою для заявок на залучення коштів у тендері Європейського
центрального банку, станом на 11.06.2014 року вона складає 0,15 %.
ЄЦБ кожні два тижні проводить тендер на розміщення коштів, що є
необхідним для підтримки ліквідності у грошовій системі. Рішення
про зміну основних відсоткових ставок у Європі приймає Управля-
юча рада Європейського центрального банку (Governing Council).

Bank Rate — відсоткова ставка, за якою Банк Англії пропонує
кредити за схемою repo (з англ. reposession — повторний вступ
до володіння), тобто Банк Англії купує у банків короткострокові
облігації з умовою продажу їх тим же банкам через встановлений
термін. Рішення про зміну основних відсоткових ставок у Вели-
кій Британії приймає Комітет з грошової політики Банку Англії
(Monetary Policy Committee) на своїх щомісячних засіданнях. За-

                  
1 Деталізовано автором.
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сідання Комітету проходить протягом двох днів. Остання зміна
Bank Rate відбулася 05.03.2009 року, вона зменшилась до 0,5 % з
1,0 %. (рис. 2) 

В Україні Національний банк здійснює рефінансування банків
шляхом проведення кількісного або процентного тендера. Тенде-
ри проводяться щосереди з періодичністю: три середи підряд —
рефінансування строком до 14 днів; одна середа — рефінансу-
вання строком до 90 днів [9].
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Рис. 2. Динаміка основних видів процентних ставок
в Україні та Європі

Джерело: побудовано автором за даними [1; 5; 7].

Для регулювання ліквідності комерційних банків, а також
управління монетарною політикою НБУ здійснює рефінансуван-
ня за обліковою ставкою, яка з 15 квітня 2014 року становить
9,5 %. Відповідно до Постанови правління Національного банку
України від 14 квітня 2014 року № 212 «Про регулювання грошо-
во-кредитного ринку» [10] було прийнято рішення про встанов-
лення процентної ставки за кредитами рефінансування, які нада-
ються відповідно до механізму оперативного підтримання
ліквідності банків на рівні подвійної облікової ставки Національ-
ного банку України, дане підвищення мало на меті стримування
інфляційних процесів і збалансування ситуації на грошово-
кредитному ринку України, а також збільшення внутрішньої вар-
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тості національної грошової одиниці за рахунок застосування ва-
желів процентної політики.

Проаналізуємо історичний аспект процесу рефінансування
НБУ у період з 2007 року по теперішній час. У 2007 році, спосте-
рігалась ситуація коли обсяги рефінансування у порівнянні з
2008 роком зросли з 2,5 млрд грн до 169,5 млрд грн, а облікова
ставка в свою чергу збільшилась з 8,0 % у 2007 році до 12,0 % у
2008 році (рис. 3). Дана ситуація була зумовлена необхідністю
термінової підтримки ліквідності банків на належному рівні з ме-
тою уникнення кризи неплатежів, забезпечення вчасного вико-
нання зобов’язань банків перед вкладниками, а також з початком
першої хвилі фінансової кризи.
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Рис. 3. Динаміка загальних обсягів рефінансування
та облікової ставки2 НБУ 2007–2014 *(за 5 місяців 2014 року) рр.

Джерело: Складено автором на основі [7].

У 2008 році через мінливість макроекономічних умов, що мали
місце упродовж року, НБУ протягом перших трьох кварталів про-
водив стриману політику рефінансування, а облікову ставку відпо-
відно було підвищено до 12 % з метою зменшення впливу зовніш-
ньої фінансової кризи та забезпечення стабільності банків. НБУ
активно кредитував банки, використовуючи механізм підтримки лі-
квідності на основі програм фінансового оздоровлення. Загальний
обсяг рефінансування у 2008 році становив 169,5 млрд грн (у 2007
році — 2,5 млрд грн). Частка рефінансування у загальному обсязі
випущених в обіг платіжних засобів становила 77,7 %.

У 2009 році спрямованість політики НБУ з рефінансування ба-
нків визначалася виходячи із ситуації на грошовому ринку. Так,
                  

2 На кінець кожного періоду.
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більша частина операцій із рефінансування була проведена у пер-
шому півріччі — 55,8 млрд грн (86,7 %), коли на грошовому ринку
внаслідок відпливу коштів з банків мав місце дефіцит ліквідності.
Процентна політика Національного банку була спрямована на
утримання вартості грошей на достатньому рівні з метою стиму-
лювання повернення вкладів у банківську систему. Середньозва-
жена ставка за операціями рефінансування в цілому за 2009 рік
становила 16,7 % річних і була позитивною відносно фактичного
рівня інфляції (індекс споживчих цін становив 12,3 %).

Рефінансування банків упродовж 2011 року Національний
банк забезпечував підтриманням ліквідності банків шляхом на-
дання банкам кредитів овернайт через постійну лінію рефінансу-
вання, кредитів рефінансування строком до 14 та до 90 днів, а та-
кож проведенням операцій прямого репо.

Операції Національного банку України з надання кредитів ре-
фінансування у 2012 році становили 97,6 млрд грн, що у 3,5 разу
більше ніж за 2011 рік, а також у 0,7 разу більше ніж у 2010 році.
Із загального обсягу операцій обсяг операцій прямого репо — у
2012 році склав близько 60 %, або 56,6 млрд грн, а у 2011 близько
82 %, це є найбільший показник за останні роки та пояснюється
тим фактом, що значна частка операцій репо у структурі операцій
рефінансування банків була зумовлена потребами розвитку рин-
ку державних цінних паперів (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка механізмів та обсягів рефінансування НБУ
комерційних банків 2008–2014*(за 5 місяців 2014 року) рр.

Джерело: Складено автором на основі [7].
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У 2012 р. загальний обсяг кредитів рефінансування наближав-
ся до обсягів кризового 2008 р. і становив 97,6 млрд грн, що на
68,7 млрд грн більше, ніж у попередньому році. Причиною зрос-
тання такого обсягу кредиту стала поточна дефляційна динаміка.
Таким чином, у 2012 р. НБУ видавав нові кредити швидше, ніж
банківська система встигала погашати старі. Слід зауважити, що
великі суми рефінансування були видані проблемним банкам, які
перебували на межі ліквідації.

Для регулювання ліквідності комерційних банків, а також
управління монетарною політикою, у 2012 році НБУ здійснює
рефінансування за обліковою ставкою, яка становить 6,5 %, що
на 1 п.п менше, ніж на початку 2013 року та за середньозваже-
ною ставкою за всіма інструментами 15,66 % (7,15 % —
2013 р.).

У 2013 році Національний банк України проводив стриману
економічну політику на фоні політичної нестабільності в
Україні, яка в свою чергу була спрямована на вдосконалення
роботи фінансово-кредитних механізмів. Було проведено полі-
тику поступового зменшення облікової ставки до 6,5 %, роз-
ширено перелік видів забезпечення за кредитами рефінансу-
вання та надано банкам більшої гнучкості в управлінні
власною ліквідністю за рахунок оптимізації вимог до форму-
вання обов’язкових резервів. Також НБУ активно застосовував
провідний світовий досвід щодо удосконалення засад прове-
дення процентної політики через посилення дієвості коридору
процентних ставок овернайт.

На початку 2014 року відбулось зростання вартості рефінан-
сування насамперед через надання Національним банком Украї-
ни довгострокових кредитів під програми фінансового оздоров-
лення окремих банків, обсяг яких за п’ять місяців поточного року
склав 16476,34 млн грн, (17,2 % у загальному обсязі рефінансу-
вання). Зазначені кредити надавалися під 18,4 % річних, а їхній
обсяг становив 25,1 % від загального обсягу наданого рефінансу-
вання. Крім того, у лютому на 8,1 п.п зросла вартість кредитів,
наданих шляхом проведення тендера, — до 14,6 % річних.

Висновок і перспективи подальших розвідок у даному на-
прямку:

Проведений аналіз політики рефінансування комерційних ба-
нків в умовах сьогодення дає змогу зробити висновок, що Націо-
нальний банк проводить активну політику щодо використання
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своєї функції, як кредитора останньої інстанції, збільшує обсяги
кредитів у періоди банківської кризи.

На сьогодні Національний банк повинен:
— використовувати міжнародну практику у питаннях рефіна-

нсування відповідно до якої будь-який банк, у разі потреби, має
можливість отримати кредит центрального банку;

— проводити активну політику щодо доопрацювання норма-
тивно-правової бази, з метою її направленості на оперативне ре-
фінансування банків в умовах кризових явищ;

— покращити механізм контролю та забезпечити прозорість
процесу рефінансування банків;

Перспективи подальших розвідок тематики дослідження мож-
ливо сформулювати у таких положеннях:

— необхідне цільове спрямування ресурсів рефінансування та
посилення відповідальності банків за використання цих ресурсів;

— необхідно удосконалити політику рефінансування, створи-
вши умови для формування довгострокових ресурсів в економіці
(збільшити строки рефінансування для банків, які спрямовують
ресурси на вирішення інноваційних завдань);

— першочерговий доступ до кредитів рефінансування НБУ
повинні мати ті банки, які кредитують проекти у пріоритетних
секторах економіки.
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TO GIVE CONFIDENCE IN THE BANKING MARKET WITHIN
THE OVERALL STRATEGY OF COMMERCIAL BANKS

АНОТАЦІЯ. У статті аналізується поточний стан та основні тенде-
нції зміни обсягів ресурсів домогосподарств у банківській системі
України протягом першого півріччя 2014 року, аналізуються при-
чини зниження ресурсів населення на банківських рахунках. Як
один з факторів скорочення цих ресурсів розглядається довіра
населенню до банківського сектора у цілому та окремих банків зо-
крема. Розглядається поняття «довіра», її рівень в Україні та ін-
ших країнах світу, основні фактори, що впливають на її форму-
вання та причини її зниження у банківському секторі. Автор
вирізняє три групи причини, що призводять до падіння довіри на
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ринку фінансових послуг і фінансового сектору. На основі аналізу
запропоновано основні напрями відновлення, формування та під-
тримки довіри у межах загальної стратегії банку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Внутрішня довіра, довіра, прихильність, лояль-
ність, замученість, відносини з клієнтами.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается текущее состояние и ос-
новные тенденции изменений объемов ресурсов физических лиц
в банковской системе Украины на протяжении первого полугодия
2014 г., анализируются причины существенного сокращения ре-
сурсов населения на банковских счетах. В качестве одного из
факторов сокращения этих ресурсов рассматривается доверие
населения к банковскому сектору в целом и отдельным банкам в
частности. Рассматривается понятие «доверие», ее уровень в Ук-
раине и других странах мира, основные факторы, которые влияют
на ее формирование и причины снижения в банковском секторе.
Автор выделяет три группы причин, которые приводят к падению
доверия на рынке финансовых услуг и финансового сектора. На
основе анализа предложены основные направления восстанов-
ления, формирования и поддержки доверия в рамках общей кор-
поративной стратегии банка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Внутреннее доверие, доверие, лояльность,
вовлеченность, взаимоотношения с клиентами.

ANNOTATION. The article considers actual situation and the main
trends of private individual’s resources in the banking system of
Ukraine during the 1st half of 2014, analyses the behavior reasons
which led to decrease of these resources. Besides, the author
examines the term «trust», its level in Ukraine and other countries
throughout the world, main factors, which influence trust establishment
and the reasons of its decrease in a banking sector. Three main
groups of the trust decrease reasons in a banking and financial
service market are proposed to define. On the base of analyses the
main directions of trust renovation, establishment and support within a
corporate bank strategy are proposed.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Addiction, internal trust, involvement, loyalty, trust,
client relationship.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими або практичними завданнями: Одним
з найважливіших і найскладніших стратегічних завдань будь-якої
банківської установи є формування та підтримка якомога високо-
го рівня довіри з боку власних клієнтів. Адже саме довіра є од-
ним з найважливіших факторів, що впливають на поведінку спо-
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живачів під час вибору банківської установи, прийняття рішення
про придбання послуги або, навпаки, припинення співпраці із
одним банком та перехід на обслуговування у інший.

Водночас, фінансові кризи останнього десятиріччя дуже нега-
тивно вплинули на рівень довіри споживачів по всьому світу,
особливо в Україні, де останні політичні та економічні події при-
звели до кризу довіри у банківському секторі, наслідками чого
стало суттєве погіршення ліквідності банківського сектору та
окремих банківських установ, майже повна зупинка кредитуван-
ня реального сектору економіки та домогосподарств, а також  ба-
нкрутства низки банківських установ і відповідно необхідність
компенсації вкладів з боку держави.

За таких умов причини кризи довіри, фактори її формування
та шляхи її відновлення у довгостроковій перспективі набувають
особливої актуальності. Тоді як недостатня увага до цього або
розуміння як у теорії, так і на практиці призводить до поглиблен-
ня цієї кризи, повного зникнення довіри і відповідного погіршен-
ня фінансового стану окремих банківських установ, втрати ними
клієнтської та відповідно ресурсної бази, критичного зменшення
ліквідності та платоспроможності.

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатко-
вано розв’язання проблеми, котрим присвячується стаття. Про-
блема низького рівня довіри до банківського сектора та необхіднос-
ті її формування та підтримки стала особливо актуальною майже у
всіх розвинутих європейських країнах після Світової кризи 2008–
2009 рр. Проте, саме це питання завжди було ключовим у досліджен-
нях і запровадженні моделей маркетингу взаємовідносин, що є не-
обхідною передумовою ефективного ведення бізнесу у сфері по-
слуг, та особливо у фінансовому секторі. Найбільший вклад у
дослідження цього питання зроблено С. Кові, Т. Кремом, Р. Феникс,
Р. Певерелли та іншими; серед вітчизняних дослідників цьому пи-
тання приділяли увагу І. Лютий, О. Солодка, А. Нікітін тощо.

Мета статті (постановка завдання). Дослідити зміст поняття
довіри на ринку банківських послуг, виявити причини зниження
рівня довіри у банківському секторі з боку споживачів і наслідки
для банківських установ, а також фактори її побудови та шляхи
відновлення.

Виклад основного матеріалу. За останні шість місяців в
Україні на тлі політичних, економічних і фінансових кризових
явищ у споживчій поведінці населення відбулися певні зміни,
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перш за все, у якості, структурі та обсягів споживання різномані-
тних товарів та послуг. У першу чергу такі зміни з’явилися у фі-
нансовому та банківському секторі, що є найчутливішими та
найуразливішими до будь-якого роду змін і негараздів у суспіль-
стві.

Першим свідченням зміни споживацьких настроїв і поведінки
у банківському секторі стало суттєве скорочення споживання ба-
нківських продуктів, що передбачають строкове співробітництво,
а саме — отримання позик і збереження коштів на банківських
рахунках. так, за даними Національного банку Україна, за перше
півріччя п.р. загальний обсяг коштів фізичних осіб, включаючи
кошти у іноземній валюті, на рахунках у банківському секторі
України скоротилися на 13,4 млрд грн або на 3 %, при чому ско-
рочення за другий квартал досягло 17, 6 млн грн, або майже 4 %.
При цьому скорочення відбувалося у всіх регіонах і в усіх групах
банків за класифікатором НБУ. Найбільше відносне скорочення
спостерігалося у Групі великих банків (ІІ Група Класифікатора
НБУ) — 8,5 % з початку року (12,9 % за другий квартал), на дру-
гому місці за обсягом відтоків коштів фізичних осіб — була гру-
па невеликих банків (ІІІ Група) — 3,8 % з початку року та майже
6 % за другий квартал [9].

Таблиця 1
СКОРОЧЕННЯ КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2014 р., %

Група
Скорочення коштів
фізичних осіб,

січень–червень, 2014

Скорочення коштів
фізичних осіб,

квітень–червень, 2014

I Група «Найбільші банки» –1,35 –1,61 

II Група («Великі банки») –8,5 –12,9 

ІІІ Група («Невеликі банки» –3,8 –6 

IV Група («Маленькі банки») –0,06 –1,51 

Всього по системі –3,87 –3,03 

Джерело: За даними фінансової звітності НБУ [9]

Хоча фактичне скорочення коштів домогосподарств у банків-
ському секторі було набагато більшим, адже наведені показники
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не враховують переоцінки валютних коштів населення внаслідок
підвищення офіційного курсу гривні до долара США та євро.
При цьому, лише гривневі кошти скоротилися з початку року на-
багато більше — на 12,5 % або майже на 32 млрд грн.

Зрозуміло, що таке суттєве скорочення обсягів ресурсів у бан-
ківський системі, відповідно, вплинуло на обсяги активів банків-
ської системи, формування нею резервів, і значно погіршило стан
і перспективи кредитування економіки та домогосподарств, а та-
кож ліквідність і фінансових стан як окремих банківських уста-
нов, так і всієї банківської системи України у цілому. Адже саме
кошти домашніх господарств є одним з найважливіших джерел
формування ресурсних баз банківської системи, та незважаючи
на високий ступінь волатильності — самою стабільною складо-
вою: станом на 1.01.2014 року частка коштів приватних осіб у за-
гальному обсязі коштів клієнтів у банківському секторі складала
63 %, на 1.07.2014 р. — 62 %. А відтак, сталі тенденції із суттєво-
го скорочення коштів домогосподарств у банківському секторі
потребують від банківського сектора реалізації певних ініціатив
та проектів, спрямованих на відновлення ресурсної бази, замі-
щення та залучення нових ресурсів домашніх господарств [9].

Найпоширенішими заходами із залучення коштів фізосіб з бо-
ку банківських установ в умовах певної ринкової нестабільності,
підвищеної інфляції та скорочення ліквідності банківської систе-
ми є перегляд цінової політики, інколи продуктових складових і
посилення комунікацій із просування вказаних продуктів на ри-
нок. Отже, до таких традиційних «антикризових» маркетингових
ініціатив можна віднести такі (табл. 2).

Таблиця 2
ТИПОВІ ІНІЦІАТИВИ З КОРОТКОСТРОКОВОГО

ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

№ п\п Ініціатива Проект Термін дії /
ефект

Рівень дії /
ефекту

Складова
комплексу
маркетингу

1 Підвищення ставок за коро-
ткостроковими депозитами Короткий тактичний Ціна

2
Зменшення строків депози-
тів (інколи до 1—2 тижнів
порівняно із стандартними
строками 1, 2, 3 місяця

Короткий тактичний Продукт
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Закінчення табл. 2

№ п\п Ініціатива Проект Термін дії /
ефект

Рівень дії /
ефекту

Складова
комплексу
маркетингу

3

Підвищення процентних ста-
вок за вкладами «До запи-
тання» (із можливістю знят-
тя коштів без обмеження те-
рміну вкладу)

Короткий Тактичний Ціна

4

Введення та збільшення при-
вабливості мультівалютних
вкладів (із можливістю кон-
вертації валюти вкладу в ін-
шу валюту за певним курсом
за виконання певних умов)

Середній Тактичний Продукт

5

Запровадження/посилення
програм лояльності для іс-
нуючих клієнтів, що зазви-
чай також передбачає на-
рахування додаткових про-
центних пунктів до депози-
тної ставки

Довгий
Тактичний/
Страте-
гічний

Продукт /
Ціна

6

Реалізація рекламних кам-
паній з просуванням вказа-
них або інших спеціальних
пропозицій, здатних ство-
рити додану цінність депо-
зитних продуктів для поте-
нційних споживачів

Короткий /
Середній

Тактичний /
Страте-
гічний

Комунікації

Джерело: систематизовано автором за результатами [13]

Отже, основні зусилля банків та ініціативи з укріплення ре-
сурсної бази та залучення нових коштів з боку існуючих і потен-
ціальних нових клієнтів сконцентровані здебільшого на тактич-
них короткострокових діях з потенційним короткостроковим
ефектом на рівні окремих складових комплексу маркетингу,
перш за все, ціні, параметрах існуючих або модифікованих про-
дуктів і технологіях просування, спрямовані на інтенсифікацію
залучення клієнтів для подальшого розміщення коштів. Проте,
для того, щоб витрати часу та коштів на розробку та просування
вказаних або інших ініціатив були дійсно ефективними та відби-
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валися у бізнес-результатах, необхідно чітко фактори, через які
споживачі змінюють свою поведінку по відношенню до одного
чи іншого продукту, особливо якщо йдеться не про разові зміни,
а дійсно про середньо- та довготермінові тенденції. Зрозуміло,
що дослідження та припущення поведінки споживачів, їхніх по-
треб і вподобань, чинників, що впливають на процеси прийняття
ними рішення та покупки потребує якісних і кількісних маркети-
нгових досліджень. Як показують багаторічні дослідження бан-
ківських роздрібних ринків у різних країнах міжнародною дослі-
дницькою компанією ГФК, основними факторами вибору банку,
початку та припинення співробітництва з банківськими устано-
вами фізичними особами є, по-перше, потреба споживачів у бан-
ківській послузі або обслуговуванні у цілому, а по-друге, рівень
довіри до фінансової стабільності  у банківському секторі та ок-
ремих банківських установ, важливість якого останнім часом по-
мітно збільшилася.

Це дає нам можливість зробити висновок про те, що поведінка
споживачів стосовно окремих банківських продуктів, зокрема
вкладних із розміщення тимчасово вільних ресурсів на банківсь-
ких рахунках, також знаходиться під впливом вказаних факторів —
рівня потреби у вказаній послузі та довіри до фінансового секто-
ру у цілому та конкретної банківської установи. Для того, щоб
оцінити фактори зменшення потреби, звернемося до класичної
теорії накопичення А. Сміта, згідно з якою здатність або можли-
вість накопичення капіталу індивідом залежить від наявності у
нього додаткових запасів, що залишаються вільними після спо-
живання у середньостроковій перспективі та можуть бути пере-
творені на капіталу. Відповідно, до цього будь-яку зменшення
додаткових запасів — за рахунок збільшення ресурсів, потрібних
для споживання, або скорочення доходів веде до зниження здат-
ності до накопичення капіталу.

Таким чином, найсуттєвішим фактором зниження попиту
приватних осіб на вкладні банківські послуги, зміни поведінки та
відповідного скорочення обсягів продажів депозитних продуктів
банками, що повинен братися до уваги, є погіршення здатності
українських споживачів до накопичення, погіршення їхнього фі-
нансового стану та платоспроможності протягом останніх міся-
ців. Перш за все, за даними Держкомстату України, у першому
кварталі 2014 р. знизився рівень зайнятості українського насе-
лення — з 66,6 % до 65,3 %,відповідно, було зафіксовано зрос-
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тання безробіття — з 8,6 % до 9,3 % порівняно з першим кварта-
лом 2013 р. незважаючи на те, що наявний дохід у першому квар-
талі п.р. було зафіксовано на 3,6 % більше ніж у аналогічному
періоді 2013 р. середньомісячний наявний дохід у розрахунку на
1 особу значно скоротився — із 2180,6 грн у 2013 році до 1911,5
грн у 2014 році. Номінальна заробітна плата у січні — липні 2014
р. порівняно з аналогічним періодом 2013 р. зросла на 5 %, проте
індекс реальної заробітної плати зменшився на 1,7 % (без ураху-
вання АРК і м. Севастополя) [12].

Ці тенденції знайшли своє відповідне відображення і у структурі
доходів — витрат українських споживачів. Як показує аналіз струк-
тури доходів, майже усі її складові — заробітна плата, прибутки,
змішані доходи, доході від власності, соціальна допомога залиши-
лися без змін. Водночас, у структурі витрат українських споживачів,
то на початку 2014 року придбання товарів на послуг виросло із
82,1 % до 84, %, частка поточних трансфертів і податків зросла з
7,1 % до 7,8 %, тоді як заощадження скоротились з 8,6 % до 5,1 %,
тобто більш ніж на 3 %, що уповні відповідає середньому скорочен-
ню вкладів домашніх господарств за вказаний період [12].

Проте, як уже вказувалося раніше, окрім фінансової здатності
до накопичення другим дуже важливим фактором зберігання ко-
штів приватними особами у банківському секторі також залежить
від ступеня їхньої довіри до банківського сектору у цілому, та до
окремих банківських установ, який на даний час залишається на
дуже низькому рівні. Як свідчать результати дослідженням
Noblet Media CIS у цьому році серед забезпечених жителів
України, за рівнем довіри до ведення бізнесу та прийняття пра-
вильних рішень, банки посідають лише дев’яту позицію серед
основних секторів економіки, разом із алкогольними напоями та
продуктами і напоями для дітей. Відповідно, значно більшою до-
вірою користуються техніка і технології, зв’язок і комунікації,
розваги та шоу-бізнес, сільське господарство — усі майже в 1,5—
2 рази, а також промисловість, одяг, засоби масової інформації
(як бізнес), енергетика, нафта і газ. Відстають за цим показником
від банків лише продукти та напої для дорослих, будівництво,
фармацевтика, страхові компанії та медицина [11].

Необхідно відзначити, що майже аналогічна ситуація спосте-
рігається глобально майже у всьому світі, перш за все у високо
розвинутих кранах, зокрема у Великобританії та Німеччини. Так,
за даними Барометру довіри Едельмана за 2014 рік, цього року як
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і раніше фінансовий сектор продовжує демонструвати майже
найнижчий рівень довіри порівняно з іншими секторами еконо-
міки. З понад 30 тис. респондентів з 27 країн світу довіру фінан-
совому сектору продемонстрували лише 50 %, зокрема банкам
51 % (+1 % порівняно з 2014 р.), тоді як технологічний сектор
викликав довіру 79 % респондентів (+2 %); споживча електроніка
75 % (+2 %); напої та продукти питання — 76 %, телекомунікації
— 67 % [10]

Проте, для виявлення причин зниження довіри та шляхів її
побудови, підтримання та відновлення, необхідно визначитися з
тим, що саме розуміється під цим поняттям, його сутнісні харак-
теристики та риси. На конференції Американської Асоціації мар-
кетингу у Дублині у 1997 році П. Гурвиц було презентовано на-
ступне визначення довіри: «Довіра — це стан, що включає
довірчі позитивні очікування відносно мотивів іншої людини по
відношенню до себе у ситуаціях, пов’язаних з ризиком» [2,
с. 122]. Дослідники іспанської школи IESE пропонують розуміти
довіру як зв’язок, що включає готовність опинитися у складній
ситуації по відношенню до дій іншої людини, засновану на пози-
тивних очікуваннях, що стосуються намірів і поведінки цієї лю-
дини. Такі очікування з’являються у результаті прямих або не-
прямих вражень від спілкування з іншою людиною, минулої
взаємодії з нею або персональних спостережень. Відповідно, ко-
жний наступний позитивний приклад або досвідом такого спіл-
кування, взаємодії або спостереження підвищує довіру [5, с. 37].
Отже, якщо в основі довіри лежать позитивні очікування віднос-
но мотивів, намірів, поведінки, то зниження або перманентно ни-
зький рівень довіри до банківського сектора означає відсутність у
споживачів саме таких очікувань по відношенню до банківських
установ, особливо у потенційних негативних або кризисних умо-
вах.

Можна виділити кілька причин низької довіри банківського
сектору, а саме — сутнісні, ситуативні та стратегічні. Сутнісна
причина полягає у специфічній природі послуг у цілому — не-
відчутність/нематеріальність, мінливість якості та неможли-
вість збереження, а також відсутність власності на послуги,
або, як указують деякі автори — неможливість патентування.
При чому різні послуги мають різні характеристики, зокрема,
різний ступінь невідчутності [3, с. 719]. І саме фінансові по-
слуги — банківські, страхові, і цінними паперами — визна-
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ються науковцями найневідчутнішими, адже виступають ре-
зультатом невідчутних дій з невідчутними об’єктами згідно з
класифікацією Ф. Ловелока. На відміну, наприклад, від транс-
портних або оздоровчих послуг, що є результатом відчутних
для споживача дій, або ремонт та утримання обладнання, що є
результатом відчутних дій, направлених на товари та інші фі-
зичні об’єкти [4, c. 2].

Відтак, ці властивості послуг слугують джерелом невпевнено-
сті споживача у кінцевому результаті — у задоволенні потреби
або відповідності послуги цим потребам, бажанням або очі ку-
вання, або взагалі знижують ці очікування, а відтак створюють
ризики. Як вказує Л. Романенко, «банківські послуги мають такі
властивості: неосяжність, незбереженість, неможливість накопи-
чення і гарантії стабільності якості послуги. Тому сфера банків-
ських послуг вважається високоризиковою сферою діяльності. На
її думку, суттєвим фактором, що підтверджує ризикованість і
який є відмінною особливістю банківських послуг, також вважа-
ється їх патентна незахищеність, що історично склалася у міжна-
родному масштабі» [6, с. 81]. До того ж, банківські послуги є од-
ними із найскладніших для навчання клієнтів і подальшого
споживання, потребують від споживача додаткових зусиль і ком-
петенцій, а відтак підвищують ризики помилок і втрат. Деякі ав-
тори навіть пропонують відносити банківські послуги до профе-
сійних послуг.

Американський маркетолог Д. Блайт також обґрунтовує, що, з
точки зору споживача, ризик, пов’язаний із придбанням послуги,
буде неодмінно вище ніж ризик, пов’язаний із придбанням фізи-
чного продукту. Адже до моменту покупки фізичний товар мож-
на спробувати або протестувати, а після покупки  — повернути,
якщо він не влаштовує споживача, має скриті або наявні дефекти,
не витримав гарантійного терміну тощо. Тоді як у разі придбання
/ користування послугами аналогічні дії не є можливими для
споживачів, які відповідно відчувають підвищений потенційний
ризик збитків або втрат [1, с. 81].

Як наслідок, найочевиднішим наслідком таких властивостей
послуг взагалі та зокрема банківських є підвищений ступінь по-
тенційного фінансового ризику відносин із постачальником по-
слуг і споживання їхніх послуг для споживачів, що відповідно
впливає на процес прийняття ними рішень і рівень довіри до по-
стачальників таких послуг. Відповідно, ці та інші сутнісні риси
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фінансових послуг призводять до апріорі пониженого рівня дові-
ри споживачів як до самих продуктів і послуг, так і до постачаль-
ників цих послуг. При цьому, як свідчить Барометр довіри Едель-
мана, чим менше відчутність фінансових послуг і вище їхня
складність для споживача, тим менший рівень довіри виказують
до них споживачі. Так, рівень довіри до кредитних карток і пла-
тежів у поточному році було зафіксовано на рівні 52 %, страхові
послуги — 47 %, до фінансових консультацій та управління ак-
тивами — всього 46 % [10]. Загалом, фактори, пов’язані із що-
денним обслуговуванням, у першу чергу, саме з характеристика-
ми та властивостями послуг, за даними дослідницької компанії
Market Response, впливають у сукупності на 40 % рівня довіри
споживачів, тобто є доволі суттєвою складовою побудови та під-
тримання клієнтської довіри [5, c. 49].

Друга, ситуативна причина зниження довіри пов’язана із не-
стачею загальної фінансової стабільності та стабільності окремих
банківських установ, наявність і підтримка якої є головної умо-
вою довіри до фінансового сектору або взагалі із кризовими яви-
щами, що мають безпосередній наслідок на фінансовий стан спо-
живачів фінансових послуг. Проте, регулярні фінансові кризи на
внутрішньому ринку, банкрутства багатьох банківських установ
та їхніми наслідками, інфляції та девальвації національної гро-
шової одиниці та загальному дуже низькому рівню довіри до
держави та інституцій, що у неї працюють. Згідно із вказаним до-
слідженням Market Response, серед 13 факторів, що впливають
або визначають ступінь довіри споживачів до банківських уста-
нов, найважливішою є саме фінансова стабільність, що визначає
20 % рівня споживчої довіри [5, с. 49].  При цьому, погіршення
фінансової стабільності надійності, як загальне на ринку, так і
окремої фінансової установи, терміново впливає на рівень довіри
споживачів та їхню поведінку, у т.ч. на процес прийняття ними
рішень щодо вибору постачальника фінансових послуг і фактори,
що впливають на таке рішення. «Під час економічного підйому
вони концентрувалися на минулих результатах, але сьогодні ви-
мушені брати до уваги значно більшу кількість факторів. Фінан-
сова стабільність постачальника послуг, а також якість і ступінь
прозорості інформації для інвесторів стають у наші дні значно
важливішими, а результати роботи у минулому і розмір комісій-
них відходять на другий план», стверджують Р. де Фенікс і Р. Пе-
вереллі [5, с. 49].
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Значущий вплив фінансової нестабільності на рівень довіри до
фінансового сектору також показують дослідження барометру
довіри Едельмана, згідно з якими найменший рівень довіри зафі-
ксовано саме в країнах ЕМЕА, що найбільше постраждали від
фінансової кризи 2008–2009 рр. та їхніх наслідків. Отже, до гру-
пи країн з рівнем довіри до 35 % респондентів увійшли Ірландія,
Німеччина, Італія, Іспанія, Франція, Польща, до групи з рівнем
довіри від 35 % до 50 % увійшли США, Великобританія, Нідер-
ланди, Австрія, Аргентина, Турція тощо. Водночас, країни з най-
меншими наслідками фінансової кризи, перш за все країни
APAC, продемонстрували рівень довіри понад 60—70 %, зокре-
ма: Китай — 76 %, Індія — 70 %, Малайзія — 69 %, ОАЕ —
68 %, Сінгапур — 66 %, Мексика — 63 % [9].

І третя причина зменшення довіри — стратегічна, пов’язана
із стратегіями розвитку банків, у т.ч. спрямованими на форму-
вання і управління відносинами з клієнтами. Так, у межах існу-
ючих стратегій, на думку корейського банкіра-аналітика Банка
Кореї Dosoung Choi, у діяльності банків можна вирізнити п’ять
основних напрямів, що призвели до суттєвого погіршення дові-
ри споживачів до банків по всьому світу: нечесні та непрозорі
дії, відсутність чіткої спрямованості внаслідок надто великої
уваги та зусиль з прискорення операційних та інших процесів,
фокусування на акціонерів в ущерб інтересам споживачів, оріє-
нтація управління ризиками на продукт, тобто всередину орга-
нізації, а також великий ступінь складності продуктів і послуг
фінансового сектору для споживачів [5, c. 29]. Аналогічної дум-
ки дотримується С. Деннінг, особливо наголошуючи на фокусу-
ванні банківських установ лише на інтересах акціонерів та
отриманні прибутку як стратегічній меті. Саме це на його дум-
ку, вимусило банкірів по всьому світу запроваджувати складні
для розуміння, непрозорі з точки зору умов та ціни продукти,
збільшувати комісійне навантаження на клієнтів, розповсюджу-
вати неправдиву інформацію та ігнорувати дійсні потреби та ін-
тереси споживачів [8].

Вочевидь, указані причини зниження або руйнування довіри
до установи є комплексними та охоплюють майже усі стратегі-
чні і тактичні аспекти банківської діяльності. Отже, для того,
щоб розробити та запровадити ефективний комплекс заходів із
відновлення довіри, необхідно чітко усвідомлювати, які саме
фактори або атрибути довіри є найважливішими та найпріори-
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тетнішими для споживачів, які з них знаходяться, на думку
споживачів, на достатньому рівні, а які потребують негайного
реагування — вдосконалення, впровадження або навпаки відмо-
ви від експлуатації.

Індекс довіри, розроблений Дослідницьким форумом з фінан-
сових послуг Ноттінгемського університету, передбачає два рівні
довіри: низького та високого рівня. Високий рівень — довіра до
цінностей компанії, її соціальної відповідальності та рівні турбо-
ти про інтереси своїх клієнтів. При цьому, як показують дослі-
дження за допомогою цього індексу, у цілому фінансові органі-
зації отримають доволі високі оцінки їхніх здібностей та досвіду
[5, с. 50].

Це також підтверджує Барометр довіри Едельмана, що пропо-
нує розглядати 16 атрибутів, що формують довіру та можуть бу-
ти угруповані у п’ять кластерів, проранжованих за важливістю
для респондентів з точки зору формування довіри: «Прихиль-
ність» або «Лояльність» банку до клієнта, «Чесність», «Продукти
та продажі», «Цілі» та «Операції». При розкладанні цих кластерів
на матрицю «важливість — достатність\наявність», у глобально-
му дослідженні 2014 року кластер атрибутів «Продукти та про-
дажи» утримався у квадранті «важливий-достатній», кластер
«Операції» — знизився до квадранту «достатній-неважливий»
(після зниження важливості порівняно із 2013 роком), а атрибути
квадранту «Цілі» попадає у квадрант «неважливий і недостат-
ній». Водночас, у квадранті «важливий і недостатній», що як раз
є квадрантом можливостей, попадають два перших кластери —
«Чесність» і «Прихільність», а відтак саме це є стратегічною зо-
ною першого пріоритету для створення та відновлення довіри
банківськими установами, що потребує найбільшої уваги, зусиль
та інвестицій. До вказаних найважливіших кластерів включають-
ся такі атрибути. «Прихільність/лояльність» банку характеризує
його готовність до прислуховування до потреб та інтересів клієн-
та, пріоритетність інтересів клієнтів порівняно з отриманням
прибутків; ставлення до клієнтів; відповідальне ставлення до
працівників, регулярна та чесна комунікація стосовно стану біз-
несу окремої установи. А другий кластер — «Чесність» передба-
чає прозорі та чесне ведення бізнесу, згідно з етичними нормами
та відповідні дії з елімінації кризових явищ [9].

Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок про необхід-
ність суттєвих змін, спеціальних проектів або ініціатив з віднов-



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

313

лення або побудови довіри на усіх рівнях стратегії розвитку бан-
ківської установи — як загальної корпоративної стратегії, так і
функціональних стратегій, і стратегій окремих бізнес-одиниць у
контексті залученності та інтегрованності банківської установи.
При чому саме взаємовідносини з клієнтами, турбота про його
інтереси, чесність і прозорість є набагато важливішими для кліє-
нтів ніж продуктові та цінові атрибути.

По-перше, суттєвих змін потребують загально корпоративні
стратегії банків, основною метою яких є отримання прибутку
будь-якими засобами та методами. Як вказує С. Деннинг, при-
буток треба розглядати як результат банківської діяльності, то-
ді як метою може слугувати лише створення доданої вартості
для своїх клієнтів. У такому разі, банківські бізнес-одиниці та
окремі підрозділи отримають можливість відмовитися від опе-
рацій і проектів, які або ігнорують інтереси клієнтів, або відве-
рто порушують їх; комунікаційна політика, маркетинг і прода-
жі зможуть стати прозорішими та чеснішими, а відтак —
повніше відповідати або навіть перевищувати очікування спо-
живачів [8].

По-друге, відповідної ревізії та вдосконалення потребують
функціональні стратегії та організаційні процеси, що охоплюють
або впливають на щоденну взаємодію працівників із клієнтами.
Як підкреслюють Р. де Фенікс і Р.Певерелли, «довіра не виникає
автоматично. Вона є наслідком великої кількості актів взаємодії.
Лише після того, як клієнт кілька разів отримає позитивні вра-
ження від спілкування з банком, довіра почне відновлюватися, а
споживачі — поступово робити кроки назустріч банку» [5, с. 51].
У цьому контексті особливо важливими заходами, що допомага-
ють побудувати довіру, зокрема, є регулярність і постійність по-
зитивних контактів з клієнтами, що збільшує кількість отриманих
ними позитивних досвідів або доказів виконання банком очіку-
вань та обіцянок; різноманітність каналів, через які відбуваються
такі контакти, але з обов’язковим переважним фокусуванням на
особистий контакт; відкритість доступу до  інформації та макси-
мальна об’єктивність консультацій клієнтів; готовність до вирі-
шення проблем і врахування проблем у суспільстві [2, с. 123].
При цьому дуже важливим є проактивний підхід, що передбачає
впровадження механізмів і здійснення заходів, спрямованих на
уникнення факторів і ситуацій, що можуть у майбутньому при-
звести до зниження довіри.
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І по-третє, з метою втілення наведених ініціатив і доведення їх
до споживачів перегляду та вдосконалення, особливо під час кри-
зи та після неї потребує політика управління персоналом, внут-
рішній маркетинг і комунікації, спрямовані на відновлення внут-
рішньої довіри працівників до бренду, керівництва та його
рішень, власних колег, а також їхньої моральної мотивації й при-
хильності до бренду та його цінностей. Адже саме це є необхід-
ною умовою для побудови та відновлення зовнішньої довіри з
боку клієнтів, без виконання якої будь-які зусилля та інвестиції у
відновлення зовнішньої довіри будуть короткостроковими, фраг-
ментарними, а гірше — неефективними.

Це можна пояснити кількома факторами. З одного боку, рі-
вень лояльності або прихильності працівників безпосередньо
впливає на ефективність і продуктивність бізнесу. Як показують
дані UK Gallup, у компаніях із порівняно високим ступенем лоя-
льності продуктивність бізнесу на 18 % вище ніж у компаніях з
низкою лояльністю, а загальна прибутковість — на 12 %. Низька
ж лояльність призводить до збільшення текучості кадрів на
30–50 % і, відповідно, відбивається на ефективності роботи пер-
соналу.

З іншого боку,  криза та загальна фінансова нестабільність
негативно вплинули також і на внутрішню довіру банківсько-
го персоналу, у т.ч. до власних брендів, керівництва, колег.
Особливо, за умови прийняття таких заходів, як скорочення
персоналу, зниження заробітних плат, обмеження на певні
банківські операції. Відповідно знизився і рівень мотивації та
лояльності банківського персоналу, якість і продуктивність
його праці. При цьому, саме персонал банку, особливо, задія-
ний у процесах обслуговування клієнтів, автоматично бере
участь у виробництві та споживанні послуг клієнтами, а по-
декуди виступає головним, або навіть єдиним представником
банку в очах клієнта. А оскільки основою довіри є постійна
взаємодія банку і клієнта, можна стверджувати, що віднов-
лення довіри здебільшого і базується на взаємодії клієнта та
працівників банку.

Зрозуміло, що ці та інші заходи потребують набагато більше
зусиль, часу та коштів, ніж короткострокові рекламні або мар-
кетингові заходи, що не передбачають кардинальних змін ані в
загальній стратегії банку, ані у маркетинговій, продуктовій
стратегії ті ін. Проте, підтримання довіри власних клієнтів і фо-
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рмування довірчих відносин з новими та потенційними клієнта-
ми можливо лише на постійній основі із залученням усіх ланок
менеджменту та функцій цих підрозділів банку за умови вклю-
чення відповідного напряму в стратегії розвитку банку. Безумо-
вно, кризові явища, загальна фінансова нестабільність у країні,
або системні проблемі  на рівні банківського сектора так чи так
призводить до погіршення довіри та відповідних змін спожива-
цьких настроїв і наступної за цим поведінки, спрямованою на
власний захист і мінімізацію фінансових ризиків, наприклад,
розподіл споживачами коштів між різними банками, скорочення
вкладів і переведення накопичень у готівкову форму, продаж
найнезахищеніших валют і фінансових інструментів та ін. Од-
нак лише ті банківські установи, які фокусуються саме на побу-
дові довірчих, чесних і прозорих відносин із клієнтами, застосо-
вують проактивний підхід у побудові та захисту як внутрішньої,
так і зовнішньої довіри, будуть захищенішими у кризові та після
кризові періоди від змін поведінки своїх клієнтів і втрати їхньої
довіри.

Література

1. Блайт Дж. Основи маркетинга: Пер. з 2-го англ. вид. — К.:
Знання-Прес, 2003 — 493 с.

2. Крэм Т. Клиенты, имеющие для Вас значение. Как построить
взаимоотношения с наиболее ценными из ваших клиентов / Пер. с
англ.— Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. — 296 с.

3. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. /
Пер. с англ. — 2-е евр. изд. —М.; СПб.; К.: Издат. дом «Вильямс», 1998. —
1056 с.

4. Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Гончарова І.І. Формування
комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів:
Монографія. — К.: КНЕУ, 2005. — 248 с.

5. Регни де Феникс, Роджер Певерелли. Финансовые услуги: пере-
загрузка. пер. с англ. П. Миронова. — М.: Манн, Иванов и Фербер,
2012. — 384 с.

6. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: Підручник. — К.: Центр
навчальної літератури, 2004. — 344 с.

7. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник. — К.: Центр навча-
льної літератури, 2003. — 192 с.



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

316

8. S. Denning. Нow Can Bankers Recover Our Trust?. — 2nd of June,
2013. — http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2013/02/06/will-we-
ever-trust-bankers-again/

9.  http://www.bank.gov.ua
10.  http://www.edelman.com
11.  http://www.nobletmedia.com
12.  http://ukrstat.gov.ua
13.  http://www.trackallbanks.ua

References

1. Blayt Dzh. Osnovi marketinga: Per. z 2-go angl. vid. — K.: Znannya-
Pres, 2003 — 493 s.

2. Krem T. Klientyi, imeyuschie dlya Vas znachenie. Kak postroit
vzaimootnosheniya s naibolee tsennyimi iz vashih klientov / Per. s angl.—
Dnepropetrovsk: Balans-Klub, 2003. — 296 s.

3. Osnovyi marketinga / F.Kotler, G.Armstrong, D.Sonders, V. Vong. /
Per. s angl. — 2-e evr. izd. —M.; SPb.; K.: Izdat.dom «Vilyams», 1998. —
1056 s.

4. Pavlenko A.F., ReshetnIkova I.L., Goncharova I.I. Formuvannya
kompleksu marketingovih komunikatsiy na rinku bankivskih produktiv:
Monografiya. — K.: KNEU, 2005. —248 s.

5. Regni de Feniks, Rodzher Peverelli. Finansovyie uslugi: pere-
zagruzka., per. s angl. P.Mironova. — M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2012.
— 384 s.

6. Romanenko L.F. Bankivskiy marketing: Pidruchnik. — Kiyiv: Tsentr
navchalnoyi literaturi, 2004. — 344 s.

7. Tkachenko L.V. Marketing poslug:pidruchnik. — Kiyiv: Tsentr
navchalnoyi literaturi, 2003. — 192 s.

8. S. Denning. Now Can Bankers Recover Our Trust? — 2nd of June,
2013.— http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2013/02/06/will-we-ever-
trust-bankers-again/

9. http://www.bank.gov.ua
10. http://www.edelman.com
11. http://www.nobletmedia.com
12. http://ukrstat.gov.ua
13. http://www.trackallbanks.ua

Статтю подано до редакції 25.09.14 р.



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

317

УДК 334.012.61-022.51:658.27
Буряк Л.Д., к.е.н., професор

Павліковський А.М., к.е.н., професор
Кремпова Н.Л., к.е.н., доцент,

ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Beet L., Ph.D., Professor
Pavlikovska A.M., Ph.D., Professor

Krempova N.L., Ph.D., associate professor
Kyiv National Economiс University

named after V.Getman

EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF FIXED MEANS SMALL BUSINESSES

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто стан основних засобів суб’єктів
малого підприємництва, показники, які характеризують ефектив-
ність використання основних засобів суб’єктів малого підприємни-
цтва. Проведено аналіз фондовіддачі досліджуваних малих під-
приємств у динаміці, обґрунтовано необхідність оновлення основ-
них засобів на новій технічній основі, показано взаємозв’язок між
фондовіддачею і рівнем рентабельності основних засобів та їх
вплив на кінцеві результати суб’єктів малого підприємництва, наведе-
но динаміку зміни прибутку від реалізації продукції залежно від зміни
вартості основних засобів досліджуваних малих підприємств.
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ABSTRACT. The paper considers the assets of small businesses,
parameters characterizing the efficiency of plant and equipment of
small businesses. The analysis of assets surveyed small businesses
in the dynamics, the necessity of fixed assets on a new technical
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profitability of fixed assets and their impact on the outcomes of small
businesses, given the dynamics of changes in profits from sales in
depending on changes in the value of fixed assets surveyed small
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Постановка проблеми. Основні засоби — один із найважли-
віших активів суб’єктів малого підприємництва і єфективне їх
використання прямо впливають на кінцеві результати господар-
ської діяльності. Раціональне використання основних засобів і
виробничих потужностей суб’єктів малого підприємництва спри-
яє поліпшенню всіх техніко-економічних показників, у тому чис-
лі: збільшення випуску продукції, зниженню її собівартості, тру-
домісткості вироблюваної продукції.

Мета статті — аналіз стану й ефективності використання ос-
новних засобів суб’єктів малого підприємництва в ринкових умо-
вах господарювання.

Виклад основного матеріалу.  Для забезпечення відтворення
основних засобів важливе значення має вивчення його викорис-
тання.

Використання основних засобів є важливим фактором під-
вищення ефективної діяльності суб’єктів малого підприємниц-
тва. У процесі виробництва основні засоби зношуються фізич-
но і старіють морально. Рівень фізичного зносу основних
засобів визначається в процесі нарахування амортизації. Цей
процес можна розглядати в кількох аспектах: по-перше, як ме-
тод визначення поточної оцінки не зношеної частини основних
засобів; по-друге, як спосіб віднесення на готову продукцію
одноразових витрат на основні засоби; по-третє, як спосіб на-
громадження фінансових ресурсів для заміщення виведених з
виробничого процесу основних засобів або для вкладення ко-
штів у нове виробництво.

До показників ефективності використання основних засобів
належать: фондовіддача основних засобів, рентабельність основ-
них засобів, абсолютна сума прибутку на одну гривню основних
засобів.

Основним показником, що характеризує ефективність викори-
стання основних засобів, є фондовіддача.

Проведений аналіз фондовіддачі досліджуваних суб’єктів ма-
лого підприємництва свідчить, що за аналізований період вона
зменшується (табл. 1).

Наведені в табл. 1 дані свідчать, що за аналізований період
фондовіддача зменшилася у ТОВ «Полімер» з 3,43 грн у 2008 ро-
ці до 3,03 грн у 2012 році, що становить 88,3 %.
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Зменшення фондовіддачі обумовлено випереджаючими тем-
пами зростання вартості основних засобів порівняно зі зростан-
ням виручки від реалізації продукції. Так, за аналізований період,
вартість основних засобів збільшилася з 1985,0 тис. грн у 2008
році до 3050,5 тис. грн у 2012 році, або збільшення становить
1065,5 тис. грн, або 53,6 %. Виручка від реалізації продукції за
аналогічний період збільшилася з 6810,0 тис. грн у 2008 році до
9168,2 тис. грн. Збільшення становить 2358,2 тис. грн або 34,6 %.
Збільшення вартості основних засобів відбулося за рахунок ново-
го будівництва, тобто пасивної частини основних засобів, що і
вплинуло на зменшення фондовіддачі основних засобів за аналі-
зований період.

У ПАТ «Прикарпатмолоко» фондовіддача зменшилася з 8,57
грн у 2008 році до 7,89 грн у 2012 році, що становить 92, 1 %. За-
значене обумовлено зменшенням виручки від реалізації продук-
ції з 6769,7 тис. грн у 2008 році до 4523,2 тис. грн у 2012 році.
Зменшення становить 2246,5 тис. грн або 33,2 %. Вартість основ-
них засобів за аналогічний період зменшилася з 790,0 тис. грн у
2008 році до 573, 7 тис. грн. Зменшення становить 216,3 тис. грн
або 27,4 %. Значне скорочення виручки від реалізації продукції за
аналізований період обумовлено таким: з моменту приватизації
підприємства (1994 рік) витрат на оновлення основних засобів і
вдосконалення технології не здійснювалося і інвестиційною дія-
льністю не займалося, що негативно вплинуло на якість вироб-
люваної продукції. У результаті зазначеного виникли проблеми
збуту вироблюваної продукції.

Водночас у інших досліджуваних суб’єктів малого підприєм-
ництва за аналізований період відбулося збільшення фондовідда-
чі. Так, у ТОВ «Імпульс» фондовіддача збільшилася з 2,42 грн у
2008 році до 4,36 грн у 2012 році. Збільшення фондовіддачі ста-
новить 1,94 грн або 80,2 %. Збільшення фондовіддачі відбулося
за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції з 3979,2
тис. грн у 2008 році до 4557,6 тис. грн. Збільшення становить
578,4 тис. грн або 14,5 %. Вартість основних засобів за аналізова-
ний період зменшилася з 1642,7 тис. грн у 2008 році до 1044,2
тис. грн у 2012 році. Зменшення становить 598,2 тис. грн або
36,4 %. Зменшення вартості основних засобів відбулося за збіль-
шення за аналізований період зносу основних засобів. Оскільки
фінансування господарської діяльності товариство здійснювало
тільки за рахунок власних коштів, а запозиченими коштами воно
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користувалося, то інноваційним розвитком товариство не змогло
займатися.

У ПАТ «Прилуцький птахокомбінат» фондовіддача збільши-
лась з 1,84 грн у 2008 році до 2,23 грн у 2012 році, збільшення
становить 0,39 грн або 21,2 %. Збільшення фондовіддачі відбуло-
ся за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції з
8330,0 тис. грн у 2008 році до 10250,0 тис. грн у 2012 році. Збіль-
шення становить 1920,0 тис. грн або 23,0 %, а вартість основних
засобів збільшилася з 4530,0 тис. грн у 2008 році до 4610,0 тис.
грн. Збільшення становить 80,0 тис. грн або 1,8 %.

У ПрАТ «Сімферопольська дзеркальна фабрика» при збіль-
шенні виручки від реалізації продукції за аналізований період на
81,1 % і зменшенні вартості основних засобів на 22,6 % фондо-
віддача збільшилася з 2,46 грн у 2008 році до 5,76 грн у 2012 ро-
ці. Збільшення становить 3,30 грн або 234,1 %. Таким чином, збі-
льшення фондовіддачі відбулося за рахунок збільшення виручки
від реалізації продукції і ефективнвшого використання основних
засобів.

Аналогічна тенденція спостерігається у ТОВ «Руна». При збі-
льшенні виручки від реалізації продукції за аналізований період
на 77,4 % і зменшенні вартості основних засобів на 1,1 % фондо-
віддача за аналізований період збільшилася на 81,2 %. У ПАТ
«Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» фондовіддача збі-
льшилася з 1,12 грн у 2008 році до 1,38 грн у 2012 році. Збіль-
шення становить 0,26 коп. або 23,2 %. Зазначене збільшення від-
булося за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції з
37054,0 тис. грн у 2008 році до 47316,0 тис. грн у 2012 році. Збі-
льшення становить 10262,0 тис. грн або 27,7 %, а вартість основ-
них засобів збільшилася з 33115,0 тис. грн у 2008 році до 34177,0
тис. грн у 2012 році. Збільшення становить 1062,0 тис. грн або
3,2 %.

Другим показником, що характеризує ефективність викорис-
тання основних засобів є рентабельність основних засобів. Про-
ведене дослідження рівня рентабельності основних засобів на до-
сліджуваних підприємствах свідчить, що рівень рентабельності
основних засобів різко коливається (табл. 2).

Наведені в табл. 2 дані дають змогу стверджувати, що зміна
рентабельності основних засобів досліджуваних суб’єктів малого
підприємництва залежить від зміни прибутку від реалізації про-
дукції і зміни вартості основних засобів.
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Так, у ТОВ «Полімер» прибуток від реалізації продукції збіль-
шився з 154,0 тис. грн у 2008 році до 353,8 тис. грн у 2012 році
або майже у 2,3 разу. Зазначене обумовлене тим, що мале під-
приємство в аналізованому періоді придбало дві імпортні авто-
матичні ліній з виробництва плівки. Звичайно, вартість основних
засобів збільшилася з 1985,0 тис. грн у 2008 році до 3050,5 тис. грн
у 2012 році тобто в 1,5 разу. Але за рахунок ефективнішого вико-
ристання високопродуктивних основних засобів рівень рентабе-
льності основних засобів у ТОВ «Полімер» зріс з 7,8 % у 2008
році до 11,6 % у 2012 році.

У ПАТ «Прикарпатмолоко» рівня рентабельності основних
засобів зріс з 27,7 % у 2008 році до 40,8 % у 2012 році, збільшен-
ня становить 13,1 %. При цьому вартість основних засобів змен-
шилася з 790,0 тис. грн у 2008 році до 573,7 тис. грн у 2012 році.
Зменшення становить 216,3 тис. грн або 27,4 %, а прибуток від
реалізації продукції збільшився з 219,0 тис. грн у 2008 році до
234,0 тис. грн у 2012 році. Збільшення становить 15 тис. грн або
6,8 %.

Аналогічно зріс рівень рентабельності основних засобів у
ТОВ «Руна» з 22,9 % у 2008 році до 24,9 % у 2012 році за раху-
нок збільшення прибутку від реалізації продукції з 222,0 тис. грн
у 2008 році до 238,5 тис. грн у 2012 році. Збільшення становить
156,5 тис. грн або 7,4 %.

Водночас у інших досліджуваних суб’єктів малого підприєм-
ництва відбулося зниження рівня рентабельності основних засо-
бів. Зокрема, у ТОВ «Імпульс» рівень рентабельності основних
засобів зменшився з 6,1 % у 2008 році до 3,0 % у 2012 році за ра-
хунок зменшення прибутку від реалізації продукції з 101,0 тис.
грн у 2008 році до 31,0 тис. грн у 2012 році, тобто прибуток від
реалізації продукції зменшився за аналізований період більше
ніж у 3 рази. При цьому вартість основних засобів зменшилася з
1624,7 тис. грн у 2008 році до 1044,2 тис. грн у 2012 році. Змен-
шення становить 598,5 тис. грн або 36,4 %. Зазначене різке ско-
рочення вартості основних засобів обумовлене відбуттям зноше-
них основних засобів і відсутністю в аналізованому періоді їх
оновлення.

Проведене дослідження ефективності використання основних
засобів свідчить, що показники фондовіддачі рентабельності та
прибутку пов’язані між собою (табл. 3).



   
 Т
аб
ли
ця

 3
Д
И
Н
А
М
ІК
А

 П
О
К
А
ЗН

И
К
ІВ

, Я
К
І Х

А
РА

К
Т
Е
РИ

ЗУ
Ю
Т
Ь

 Е
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
ІС
Т
Ь

В
И
К
О
РИ

С
Т
А
Н
Н
Я

 О
С
Н
О
В
Н
И
Х

 З
А
С
О
Б
ІВ

 Д
О
С
Л
ІД
Ж
У
В
А
Н
И
Х

 С
У
Б

’Є
К
Т
ІВ

М
А
Л
О
ГО

 П
ІД
П
РИ

Є
М
Н
И
Ц
Т
В
А

 З
А

 2
00

8–
20

12
 р
ок
и,

 т
ис

. г
рн

РО
К
И

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
12

 д
о 

20
08

 ( 
%

)

С
уб

’є
кт
и 
м
ал
ог
о

пі
дп
ри
єм
ни

цт
ва

Фондовіддача (грн)

Рівень рентабельності
основних засобів (%)

Прибуток на одну гривню
основних засобів (грн)

Фондовіддача (грн)

Рівень рентабельності
основних засобів (%)

Прибуток на одну гривню
основних засобів (грн)

Фондовіддача (грн)

Рівень рентабельності
основних засобів (%)

Прибуток на одну гривню
основних засобів (грн)

Фондовіддача (грн)

Рівень рентабельності
основних засобів (%)

Прибуток на одну гривню
основних засобів (грн)

Фондовіддача (грн)

Рівень рентабельності
основних засобів (%)

Прибуток на одну гривню
основних засобів (грн)

Фондовіддача (грн)

Рівень рентабельності
основних засобів (%)

Прибуток на одну гривню
основних засобів (%)

А
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

Т
О
В

 «
П
ол
ім
ер

»
3,

43
39

,0
0,

40
3,

44
34

,0
0,

34
3,

60
34

,0
0,

34
3,

02
27

,0
0,

27
3,

03
28

,0
0,

31
88

,3
71

,8
77

,5

П
А
Т

 «
П
ри
ка
рп
ат

-
м
ол
ок
о»

8,
57

37
,7

0,
38

9,
23

29
,2

0,
29

8,
36

33
,5

0,
33

4,
00

37
,8

0,
41

8,
40

40
,8

0,
42

98
,0

10
8,

2
11

0,
5

Т
О
В

 «
Ім
пу
ль
с»

3,
42

6,
1

0,
06

2,
60

5,
5

0,
06

2,
76

6,
9

0,
07

4,
04

5,
5

0,
06

4,
36

5,
6

0,
06

12
7,

5
91

,8
10

0,
0

П
А
Т

 «
П
ри
лу
ць
ки

й
пт
ах
о 
ко
м
бі
на
т»

1,
84

1,
7

0,
02

2,
71

1,
7

0,
02

1,
89

1,
8

0,
02

2,
01

1,
9

0,
02

2,
23

1,
8

0,
02

97
,8

10
5,

9
10

0,
0

П
рА

Т 
«С

ім
фе
ро
по
ль

-
сь
ка

 д
зе
рк
ал
ьн

. ф
аб

-
ри
ка

»
2,

46
7,

1
0,

07
4,

02
9,

4
0,

09
5,

38
7,

8
0,

08
5,

59
7,

9
0,

08
5,

76
7,

3
0,

07
23

4,
1

10
2,

8
10

0,
0

Т
О
В

 «
Ру
на

»
1,

86
22

,9
0,

23
4,

66
21

,9
0,

22
4,

27
27

,7
0,

27
5,

00
32

,5
0,

33
5,

23
24

,9
0,

25
28

1,
2

10
8,

7
10

8,
7

П
А
Т

 «
Ч
ер
ні
гі
вс
ьк
а

ко
нд

. ф
аб
ри
ка

«С
тр
іл
а»

»
1,

12
6,

5
0,

06
1,

46
6,

2
0,

06
1,

57
3,

9
0,

04
1,

44
7,

9
0,

08
1,

38
7,

9
0,

08
12

3,
2

12
1,

5
13

3,
3

324

Формування ринкової економіки. 2014. № 32



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

325

Наведені в табл. 3 дані свідчать, що збільшення фондовіддачі
призводить, як правило, до збільшення прибутку і рівня рентабе-
льності основних засобів.

Так, у ПАТ «Черкаська кондитерська фабрика «Стріла» за
аналізований період фондовіддача зросла на 123,2 %, відповідно
рівень рентабельності зріс на 121,5 % і прибуток на одну гривню
основних засобів збільшився на 133,3 %. У ТОВ «Полімер» на-
впаки зменшення фондовіддачі за аналізований період до 88,3 %
призвело до зменшення рівня рентабельності основних засобів до
71,8 % і прибутку на одну гривню основних засобів до 77,5 %.

На основі проведеного дослідження ефективності викорис-
тання основних засобів можна зробити такі висновки:

 на окремих досліджуваних суб’єктах малого підприємницт-
ва повільно оновлюються основні засоби на новій технічній ос-
нові;

 спостерігається зниження ефективності використання осно-
вних засобів за аналізований період;

 на окремих досліджуваних суб’єктах малого підприємницт-
ва на протязі аналізованого періоду різко знизилася фондовіддача
основних засобів основних засобів оскільки було відсутнє інвес-
тування коштів на оновлення основних засобів;

 у більшості досліджуваних суб’єктів малого підприємницт-
ва інвестиційний розвиток здійснювався на основі самофінансу-
вання і запозиченими коштами не користувалися;

 рівень рентабельності основних засобів досліджуваних
суб’єктів малого підприємництва залежить від зміни прибутку
від реалізації продукції і зміни вартості основних засобів;

 збільшення прибутку від реалізації продукції при рівних умовах
призводить до збільшення рівня рентабельності основних засобів;

 зменшення вартості основних засобів при рівних інших
умовах призводить до збільшення рівня рентабельності основних
засобів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ МЕХАНІЗМІВ

Ivasko I.M., P.G. Institute for economics and forecasting
National Academy of Sciences of Ukraine

SUPPORT RESOURCE CONSERVATION IN
THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

BY APPLYING THE TAX MECHANISMS
АНОТАЦІЯ. У дослідженні проведено аналіз чинного екологічного
податкового законодавства в аграрному секторі та надано оцінку
агроекологічному виробництву в Україні, а також розроблено
практичні рекомендації з екологізації системи оподаткування в аг-
рарному секторі з метою збереження родючості ґрунтів, стимулю-
вання екологічного товаровиробництва та підвищення відповіда-
льності землекористувачів за охорону земель.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: податок, ресурсозбереження, аграрний сектор.

ANNOTATION. The study analyzes the current environmental tax
legislation in the agricultural sector and the estimation of agroeco-
logical production in Ukraine, as well as practical recommendations on
greening tax system in the agricultural sector in order to maintain soil
fertility, promotion of environmental commodity production and
increased responsibility of land users for land protection.

KEYWORDS: tax, resource conservation, agricultural sector.
Постановка проблеми. Актуальною проблемою перед аграр-

ною політикою України, як визначено Державною цільовою про-
грамою [3], є забезпечення охорони та підвищення родючості
ґрунтів, екологізація сільськогосподарського виробництва. Адже
тривале знехтування землекористувачами принципу ресурсозбе-
реження в аграрному секторі спричинило такі проблемні наслід-
ки: 1) деградація земель, серед яких наймасштабнішими є ерозія
(близько 57,5 % території), забруднення майже 20 % території,
підтоплення близько 12 % території, зменшення вмісту поживних
речовин у ґрунтах, із щорічними втратами гумусу 0,65 т на 1 га
ріллі; 2) біонебезпека сільськогосподарського товаровиробництва
через техногенні методи виробництва тваринництва та рослин-
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ництва: неконтрольоване внесення пестицидів, використання ан-
тибіотиків, стимуляторів росту та інше.

Проблемою дослідження є розробка податкових механізмів,
покликаних забезпечити ресурсоощадні технології сільськогос-
подарського виробництва, підвищити відповідальність власників
землі та землекористувачів за раціональне використання і охоро-
ну земель.

Об’єкт дослідження — це процес оподаткування суб’єктів
аграрного сектору економіки, що має природоохоронне значення.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методоло-
гічних засад і прикладних питань щодо взаємозв’язку розвитку та
ефективності виробництва й функціонування системи оподатку-
вання в аграрному секторі України.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження
є діалектичні методи наукового пізнання, системний підхід до
вивчення проблем необхідності податкового забезпечення еколо-
гічного виробництва та ощадливого користування землею суб’єк-
тами в аграрному секторі України.

Аналіз джерел. Вагомий науковий внесок у розвиток еконо-
мічної думки, реформ і законотворення у напрямку удосконален-
ня агропромислового сектору економіки України зробили В. Ге-
єць, Л. Молдаван, Б. Пасхавер, В. Сайко, О. Шубравська.
Особливості системи оподаткування в агарному секторі України
досліджували вітчизняні науковці М. Дем’яненко, В. Проніна, Л.
Тулуш, С. Юшко. Проте, за умов погіршення екологічного стану
аграрного сектору України, подальшого дослідження потребує
розробка та удосконалення податкових механізмів, покликаних
стимулювати до використання ресурсоощадних технологій сіль-
ськогосподарського виробництва, підвищувати відповідальність
власників землі та землекористувачів за раціональне використан-
ня і охорону земель.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є розро-
бка практичних рекомендацій забезпечення розвитку екологізації
аграрного сектора механізмами системи оподаткування. На шля-
ху досягнення поставленої мети необхідно виконати низку за-
вдань: провести аналіз чинного екологічного податкового зако-
нодавства в аграрному секторі та надати оцінку агроекологічного
виробництва в Україні.

Виклад основного матеріалу. Ефективним фінансовим ін-
струментом регулювання екологічного використання земель і
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стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до екоа-
гровиробництва є податки. Податкова система як цілісний орга-
нізм, що базується на принципах соціальної справедливості й
економічності оподаткування, охоплює підсистему податків еко-
логічного характеру. До них відносяться екологічний податок і
платежі за ресурси (рис. 1). Також на думку вчених, податками,
які б стримували в аграрному секторі економіки небезпечне для
екології виробництво та стимулювали товаровиробників до раціо-
нального використання природних ресурсів, можуть бути й такі, як:
плата за землю, податок на прибуток, податок на додану вартість.

Транспортні
податки

Платежі
за забруднення

Платежі за
розміщення
відходів

Податки
на викиди
речовин

Плата за користування
надрами

Збір за спеціальне
використання води

Збір за спеціальне викори-
стання лісових ресурсів

Фіскальні інструменти природоохоронного значення

За видом ресурсуЗа сферою застосування

Екологічний податок Платежі за ресурси

Рис. 1. Складові фіскальних інструментів
природоохоронної діяльності [4]

Податковим Кодексом визначено, що екологічний податок —
це загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з
фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні
об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактично-
го обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх
виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних від-
ходів і з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених
до 1 квітня 2009 року [1]. Дія екологічного податку поширюється
на аграрні підприємства в частині платежів за розміщення відхо-
дів від сільськогосподарської діяльності. В агарному секторі еко-
номіки такими відходами, що підлягають оподаткуванню, є від-
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ходи тваринництва та птахівництва, а саме відповідно до класи-
фікатора відходів ДК 005-96 «Екскременти, сечовина та гній
(включно струхлявіле сіно та солому) від худоби» за кодом
0121.2.6.03 та «Послід пташиний» за кодом 0124.2.6.03.

Згідно з ПКУ платниками екологічного податку є сільськогос-
подарські підприємства, організації та фермерські господарства,
які мають статус юридичних осіб, а також селянські господарст-
ва, члени яких зареєстровані як підприємці. Такі платники що-
кварталу самостійно обчислюють суми екологічного податку за
розміщення відходів виходячи з фактичних обсягів розміщення
відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів (табл. 1).

Таблиця 1
СТАВКА ПОДАТКУ ТА КОЕФІЦІЄНТ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СУМИ
ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ

ПІДПРИЄМЦЕМ [1]
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Екскременти, сечови-
на та гній (включно
струхлявіле сіно та
солому) від худоби,
послід пташиний

2,93 8,79 3

Так, сільськогосподарське підприємство за рік сплачує:
— за корову — близько 30 грн за гол. (до 15 т гною);
— за молодняк великої рогатої худоби — до 15 грн. за гол.

(до 7—8 т гною);
— за свиню на відгодівлі — до 4 грн за гол. (до 2 т гною);
— за птицю (курей) — 0,05 грн за гол. (до 25 кг посліду).
З наведених розрахунків можна зробити висновок, що суми

платежів з екологічного податку для сільськогосподарських під-
приємств, які займаються тваринництвом і птахівництвом, не
створюють значного податкового навантаження на них, а ті, що
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займаються лише рослинництвом, взагалі можуть не бути плат-
никами екологічного податку. Проте, виникають інші проблемні
питання: по-перше, на скільки є виправданим оподаткування
гною як відходів на тлі того, що ґрунти щорічно втрачають знач-
ну кількість органічних поживних речовин, яка не поновлюється;
по-друге, як використовуються екологічні платежі, що надходять
до спеціального фонду.

За сучасних умов господарювання переважною більшістю зе-
млевласників і землекористувачів ігноруються основні закони
землеробства, насамперед, щодо повернення у ґрунт поживних
речовин, які були винесені з урожаєм. Практично повсюдно по-
рушено науково обґрунтовані сівозміни, не дотримується струк-
тура посівних площ, яка перевантажена посівами соняшнику та
іншими енерговитратними культурами.

Як зазначають учені [5], за сто років (1881–1991 рр.) вміст
найціннішого складника — гумусу зменшився в ґрунтах України
майже на третину (з 4,2 до 3,2 %). Нині ж він становить 3,1 %, і
цей процес триває. Для повного відтворення запасів гумусу по-
трібно вносити щороку 320—340 млн т органічних добрив, при-
орювати на гектар ріллі по 10—12 т. Раніше підтримка цього ба-
лансу «лягала на плечі» вітчизняного тваринництва. Нині на 1 га
ріллі в Україні припадає вдесятеро менше великої рогатої худо-
би, ніж у країнах Західної Європи. За даними Національної ака-
демії аграрних наук України за 2010 рік, під урожай агрокультур
в останні роки вносилося в середньому в 17 разів менше органіч-
них добрив, ніж потрібно. Ґрунт без органічних речовин висна-
жується, зменшуються врожаї. Так, втрата 0,1 % гумусу в ґрунті
знижує урожайність зерна на 0,5 ц/га [5].

А все тому, зазначає академік НААН України В. Сайко, що
землеробство ведеться з повним ігноруванням закону повернення
у ґрунт поживних речовин. Споживацьке ставлення до землі по-
роджує негативні наслідки: зменшення продуктивності, погір-
шення якості ґрунтів, а це забороняється ст. 37 Закону України
«Про охорону земель» [2]. Унаслідок впливу на ґрунт шкідливих,
антропогенних та абіотичних факторів, технологічного викорис-
тання ґрунтів на значній території втрачено 10—25 % органічної
речовини.

Якщо тенденція зберігатиметься і надалі, то в недалекому
майбутньому Україна може опинитися на порозі гумусового го-
лоду — серйозної екологічної катастрофи. І тоді вже ніякі агро-
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технічні, меліоративні, природоохоронні та організаційно-госпо-
дарські заходи не зможуть відновити агротехнічного потенціалу
землі.

З точки зору оподаткування гній може бути вторинною сиро-
виною (органічним добривом), якщо він призначений для утилі-
зації або переробки. Тоді відповідно до статті 240.5 ПКУ [1] сіль-
ськогосподарські підприємства не є платниками екологічного
податку за розміщення відходів, якщо вони розміщують на влас-
них територіях (об’єктах) виключно відходи як вторинну сиро-
вину. Проте, мають бути забезпечені відповідні умови з тимчасо-
вого зберігання вторинної сировини, за яких виключається
забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, інакше
сільгосппідприємство має заплатити штрафні санкції.

Досить вагомий суб’єкт вітчизняної агарної економіки — до-
машні господарства, які не є платниками екологічного податку за
розміщення відходів у вигляді гною. Хоча тваринництво протя-
гом останніх двадцяти років стало прерогативою домашніх гос-
подарств, а не сільськогосподарських підприємств, як видно на
прикладі великої рогатої худоби (рис. 2). У господарствах насе-
лення з 2005 року зосереджено більше 66 % усього поголів’я
ВРХ, майже 85 % поголів’я свиней, половина загальної кількості
птиці. Відповідно господарства населення накопичують значні
обсяги гною, які не можуть бути використані ними повністю для
внесення органічних добрив у ґрунт, через те, що вони мають у
використанні невеликі земельні ділянки.

Таким чином, ми отримуємо ще одну причину зменшення по-
казника вмісту гумусу в ґрунтах у середньому розрахунку. На
нашу думку, не доцільно стягувати екологічний податок за роз-
міщення гною з господарств населення, його основною функцією
має бути стимулювання за допомогою податкових механізмів
свідомості громадянина до природоохоронної ментальності. Та-
кими механізмами можуть бути: 1) накладання штрафних санкцій
передбачених ПКУ за порушення умов тимчасового зберігання
гною (вторинної сировини), що призводить до забруднення атмо-
сфери та води до моменту його утилізації чи переробки; 2) зобо-
в’язати кожне домогосподарство, яке має одну і більше корів пе-
редавати вторинну сировину на утилізацію або переробку сільсь-
когосподарським підприємствам або підприємствам, які вироб-
ляють біопаливо, на основі двостороннього договору.
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Рис. 2. Структура поголів’я великої рогатої худоби
за категоріями господарств

Джерело: складено автором за даними Держкомстату України

Таким чином виникає необхідність у доопрацюванні еколо-
гічного податку, а саме: визначити умови щодо зберігання від-
ходів (вторинної сировини) на території домашніх госпо-
дарств; зобов’язати власників ВРХ у господарствах населення
до укладення договору про утилізацію чи переробку відходів із
юридичною особою (сільгосппідприємством чи переробним
підприємством); покласти відповідальність на власників худо-
би за вчасне вивезення відходів (гною, сечовини) з території
домогосподарства до сховища (місця зберігання) вторинної
сировини юридичної особи, з якою укладено договір про ути-
лізацію або переробку.

Можна дійти висновку, що на екологічний податок у галузі
сільського господарства, покладено стимулювальну функцію з
метою виховання культури ресурсозбереження у користувачів
землею, а не фіскальну. Таким чином екологічний податок у га-
лузі сільського господарства виконує завдання не лише екологіч-
ного, а й економічного та соціального характеру.
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Рис. 3. Динаміка частки екологічного податку
та платежів за ресурси в податкових надходженнях
Зведеного бюджету України в 2006–2010 рр. [4]

Як видно з рис. 3, у 2006–2010 рр. частка платежів за ресурси
в доходах Зведеного бюджету України становила менше 5 %, а
частка екологічного податку не перевищує 1 %, що свідчить про
їх низьку фіскальну ефективність. Тобто «екологізація» податко-
вої системи України знаходиться на стадії розвитку, про що свід-
чать дві тенденції у практиці застосування екологічних податків
у розвинених країнах. Першим, традиційним підходом до органі-
зації екологічного оподаткування є формування у підсистемі
оподаткування юридичних осіб блоку екологічних зборів і пла-
тежів стимулювального або стримувального характеру, тобто та-
ких, які не мають чітко вираженої фіскальної функції. Тут має
місце багатоканальна система оподаткування, що характеризу-
ється значною кількістю податків і зборів, є ефективнішою, ніж
одноканальна у вигляді єдиного податку, а використання широ-
кої бази оподаткування і диференційованих податкових ставок
чинить поміркований тиск на підприємства. Друга тенденція, на-
приклад у Нідерландах і Франції, проявляється у скасуванні біль-
шості платежів, призначених для цільового природоохоронного
фінансування. Замість системи екологічних зборів і платежів
вводяться екологічні податки, що сплачуються у загальний дер-
жавний бюджет, виконуючи при цьому виключно фіскальні фун-
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кції. Тобто, проходить процес поступового перетворення цільо-
вих екологічних платежів у податки, основною функцією яких є
фіскальна, шляхом об’єднання низки зборів і платежів у «єдиний
податок на види діяльності, які спричиняють забруднення навко-
лишнього середовища» [6]

Структура надходжень екологічних платежів характеризуєть-
ся нестабільністю, за період 2009—2010 рр. частка зборів за за-
бруднення навколишнього природного середовища зменшилася
на 8,9 відсоткового пункту (в. п.), тоді як позови про відшкоду-
вання збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законо-
давства про охорону природи за цей період, зросли на 8,8 в. п
(рис. 4). Ця тенденція може свідчити про спроби ухилитися від
сплати екологічного податку, що негативно впливає на стан до-
хідної частини Державного бюджету України.

0%

10%

20%

30%

40%

% до загальної
суми екологіч-
ного податку

2006 2007 2008 2009 2010
Роки

Сплачено за розміщення відходів
Штрафи за адміністративні правопорушення у сфері охорони природи

Позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті пору-
шення законодавства про охорону природи

Рис. 4. Структура надходжень екологічних платежів
за період 2009–2010 рр. [4]

Ще одна проблема, яка щільно пов’язана із ресурсозбережен-
ням, це біонебезпека сільськогосподарських товарів і сировини.
Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують позитивну
тенденцію розвитку екологічного аграрного підприємництва в
Україні. Якщо на початок 2003 р. в Україні було зареєстровано
31 підприємство, що отримало статус «органічного», то в 2012 р.
нараховувалось уже 164 сертифікованих органічних підприємств,
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а загальна площа сертифікованих органічних сільськогосподар-
ських земель склала 278 800 га (табл. 2).

Таблиця 2
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ОРГАНІЧНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
І КІЛЬКІСТЬ ОРГАНІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ, 2002–2012 рр. [8]

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Площа, га 164449 239542 240000 241980 242034 249872 269984 270193 270226 270320 278800

Кількість
підпри-
ємств

31 69 70 72 80 92 118 121 142 155 164

Україна посідає двадцять перше місце серед світових країн
органічного руху та перше місце в східноєвропейському регіоні
за площею екологічних земель. Частка сертифікованих органіч-
них площ відносно загальної площі сільськогосподарських угідь
України складає майже 0,7 %, спеціалізуючись переважно на ви-
робництві зернових, зернобобових та олійних культур. Крім того,
сертифіковано 300 тис. га дикоросів.

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що
сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в
Україні почав розвиватись з 2006–2007 рр., склавши у 2007 році —
500 тис. євро, у 2008 році — 600 тис. євро, у 2009 році — 1,2 млн
євро, у 2010 році цей показник зріс удвічі до 2,4 млн. євро, у 2011
р. — до 5,1 млн євро, а в 2012 році — до 7,9 млн євро [8].

У порівнянні з провідними європейськими країнами вітчизня-
ний органічний сектор перебуває на початковій стадії розвитку. За
даними 2010 року лідером за обсягом ринку органічної продукції
була Німеччина з показником обороту в 6 млрд євро, за нею Вели-
кобританія — 2 млрд євро. За обсягом екологічних земель лідирує
Іспанія (1,5 млн га), далі — Італія (1,1 млн га) і Німеччина (0,99
млн га). Загальна кількість ферм, що сертифіковані, в межах ЄС
налічує 280 тис. одиниць, які господарюють на 10 млн га [7].

У світовій практиці органічні ферми підтримуються прямими
виплатами на кожен гектар екологічної землі. Зокрема, в країнах-
членах ЄС фермери отримують значні субсидії за рахунок Спіль-
ної аграрної політики ЄС та з державного бюджету починаючи з
перехідного періоду та дещо менші протягом всього часу екови-
робництва. Наприклад, державна програма підтримки органічно-
го виробництва в Німеччині передбачає в перші два роки перехо-
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ду на органічні сільськогосподарські технології дотації в розмірі
200–300 євро/га, починаючи з третього року — 150 євро/га [9].
У Польщі для отримання такої підтримки фермер повинен розро-
бити 5-річний план органічного виробництва та у випадку оренди
сільськогосподарських угідь мати договір про оренду на термін
не менше п’яти років. Державна підтримка у Польщі на гектар
землі у перехідний період становить від 330 до 1550 польських
злотих, на гектар сертифікованої землі коливається в межах 260–
1300 польських злотих.

Крім фінансової підтримки, уряд надає політичну підтримку,
дорадче забезпечення, науково-дослідну підтримку, впроваджує
навчальні програми для фермерів, сприяє просуванню продукції
на внутрішньому й зовнішньому ринках.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Подат-
кова політика як складова державної підтримки має реагувати на
світові тенденції екологічного сільськогосподарського виробниц-
тва та враховувати такі напрями: по-перше, забезпечення еколо-
гічної безпеки ґрунтів, по-друге, захист і стимулювання аграрно-
го екобізнесу, по-третє, підвищення конкурентоспроможності
органічної продукції та сировини на вітчизняному й міжнарод-
ному ринках.

Податкове стимулювання сільськогосподарських товаровиро-
бників до переходу на органічне виробництво можна здійснюва-
ти через такі податки: плата за землю, податок на прибуток, по-
даток на додану вартість.

На нашу думку, головним інструментом податкового регулю-
вання екологічної безпеки ґрунтів і, в результаті, сировини та го-
тової продукції має бути земельний податок — плата за землю. У
Податковому Кодексі відсутня диференціація підходів оподатку-
вання аграрних підприємств за критерієм методу виробництва.
Сільськогосподарські підприємства, визначені Податковим Ко-
дексом, тривалий час користуються пільговим оподаткуванням,
яке визначається фіксованим сільськогосподарським податком.
Це податок, який справляється з одиниці земельної площі у від-
сотках до її нормативної грошової оцінки та сплата якого замі-
нює сплату окремих податків і зборів. Учені ототожнюють ФСП
із майновим оподаткуванням, оскільки об’єктом оподаткування є
площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і
багаторічних насаджень), що перебуває у власності сільськогос-
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подарського товаровиробника  або  надана  йому  у користуван-
ня, у тому числі, на умовах оренди.

Поряд з цим у податковій системі виділяють такий майновий
податок, як плата за землю. Цей податок сплачують фізичні осо-
би та підприємства, які не мають статусу сільськогосподарського.
За суттю плата за землю та ФСП тотожні і є об’єктом критики
численних вітчизняних вчених. Зокрема, на думку автора, до не-
доліків ФСП слід віднести:

1) фіксований сільськогосподарський податок дублює плату
за землю, який входить до його складу;

2) невиправданість однаковості механізмів визначення об’єк-
та оподаткування для підприємств, які спеціалізуються на тва-
ринництві та для підприємств, які займаються рослинництвом;

3) порушує принцип рівності усіх платників, яке виражається
підміною прибуткового оподаткування майновим, тобто ФСП;

4) спотворює ринок вільної конкуренції в аграрному секторі,
породжуючи земельні латифундії;

5) відсутній зміст ресурсозбереження та стимулювання виро-
бництва екологічно чистої продукції.

Тому виникає гостра потреба у системних перетвореннях щодо
фіксованого сільськогосподарського податку та плати за землю. По-
перше, необхідно виокремити податок на прибуток аграрних під-
приємств зі складу ФСП. По-друге, усунути дублювання цих подат-
ків, тобто залишити тільки плату за землю. По-третє, диференцію-
вати підходи до сільськогосподарських підприємств, які дотриму-
ються традиційних технологій і тих, які спеціалізуються на органіч-
ному виробництві. Завданням земельного оподаткування має бути
стримування вітчизняного сільськогосподарського товаровиробни-
ка від використання хімічних засобів захисту, синтетичних мінера-
льних добрив, стимуляторів росту, гормонів, антибіотиків тощо, ви-
ховання екологічної відповідальності у підприємця.

Запровадження спеціальних акцизів на хімічні, синтетичні та
інші засоби, які використовуються у традиційній агрономії зму-
сить аграріїв утриматись від їх використання.

Стимулювати вітчизняних сільськогосподарських товарови-
робників до органічного виробництва необхідно також через по-
даток на прибуток. Доцільно запровадити прогресивну ставку по-
датку на прибуток таким чином, щоб вирівняти умови господа-
рювання для малого та великого бізнесу. Підприємство, яке при-
йняло рішення вирощувати екологічно чисту продукцію, має
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пройти перехідний період протягом двох років до отримання сер-
тифікату. Цей період характеризується низькою прибутковістю,
адже підприємець бере на себе зобов’язання застосовувати еко-
логічні методи вирощування, які є більш затратними від тради-
ційних, проте отриману сировину та продукцію ще не може реа-
лізовувати як органічну. Автором пропонується звільнити орга-
нічні аграрні підприємства від сплати податку на прибуток про-
тягом перехідного періоду й далі застосовувати мінімальну ставку.

Важливим залишається питання підвищення конкурентоспро-
можності органічної продукції та сировини за допомогою подат-
кового інструментарію. Основними факторами, які впливають на
конкурентоспроможність є якість і ціна. Відомо, що органічна
продукція на 30–40 % дорожча від традиційної, через що попит
на неї формується за рахунок заможного населення. Відмінивши
податок на додану вартість на органічну продукцію, її вартість
можна здешевити і цим підвищити попит на вітчизняному ринку.
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АНОТАЦІЯ. У статті викладено результати дослідження особли-
востей суб’єктів агропромислового виробництва, що впливають на
створення інформаційних систем, обґрунтовані концептуальні рі-
шення з автоматизації функцій управління фінансами агропроми-
слових підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: прикладні інформаційні технології, фінансовий
менеджмент, управління фінансами, інформаційна систем, інфо-
рмаційна база, автоматизована функція, підтримка прийняття рі-
шень.

ANNOTATION. The article presents the results of a study chara-
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Постановка проблеми. З переходом України від планово-
директивної до ринкової економіки перед суб’єктами господарю-
вання постала низка невідомих раніше завдань, що була виріша-
льною передумовою їх виживання в нових умовах, а саме аналіз
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потреб ринку, самостійне планування господарської діяльності,
пошук джерел фінансування, організація контролю витрат, по-
шук та формування конкурентних переваг з метою отримання
прибутку — ось неповний перелік, що потребував негайного ви-
рішення. Подальше роздержавлення і приватизація потужних
промислових та аграрних підприємств висунуло ще жорсткіші
вимоги до нового керівництва цих суб’єктів господарювання.
Руйнування раніше існуючої системи планово-директивної еко-
номіки і, відповідно, існуючих економічних зв’язків вимагало
самостійного пошуку каналів безперебійного постачання сирови-
ни та збуту готової продукції. У свою чергу, ринкове ціноутво-
рення вимагало здійснення постійного контролю за рівнем собі-
вартості продукції та безперервного пошуку шляхів її зниження.
Забезпечення ж господарської діяльності таких підприємств по-
требувало значних фінансових ресурсів, висока вартість залучен-
ня яких вимагала їх ефективного використання.

Подальша глобалізація світового ринку та поступова міжна-
родна інтеграція України вимагає від національних суб’єктів гос-
подарювання врахування ще більшої кількості факторів, що мо-
жуть суттєво впливати на економічні результати їх діяльності.
Зокрема, окрім традиційної специфіки промислового чи аграрно-
го виробництва, на даний час великим підприємствам доводиться
відстежувати не лише внутрішньодержавні, а й світові тенденції,
оскільки обсяг збуту, вартість фінансових ресурсів тощо, тепер у
значній мірі залежать від них.

Таким чином можна стверджувати, що ефективна господарсь-
ка діяльність агропромислових підприємств неможлива без по-
стійного удосконалення системи управління фінансами на основі
інформаційних систем, моделювання фінансових потоків і запро-
вадження прогресивних комп’ютерних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню про-
блемних питань з удосконалення управління фінансами підприємс-
тва та застосування з цією метою комп’ютерних технологій присвя-
чені роботи А.М. Поддєрьогіна, М.А. Сендзюка, С.В. Івахненкова,
В.В. Ковальова, В.І. Міщенка, В.П. Москаленка, С.В. Науменкової
та ін. У них визначено предметну область і внесено пропозиції що-
до автоматизації окремих функцій у сфері управління фінансами
підприємств. У той же час в опрацьованих літературних джерелах
не охоплено комплексно функції систем інформування та підтримки
прийняття управлінських рішень і приділяється недостатньо уваги
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запровадженню системного підходу до створення єдиних інформа-
ційних баз, сховищ даних та організації єдиного інформаційного
простору, що є на сьогодні основною проблемою у сфері управлін-
ня фінансами агропромислових підприємств, агропромислових хол-
дингів, тощо.

За результатами узагальнення проведених досліджень [2, 4, 5,
7, 9] специфічними особливостями вітчизняних агропромислових
об’єднань, що впливають на створення інформаційно-аналітич-
них систем з управління їх фінансами, є:

1) ресурсоємність виробництва, а саме:
— сезонність виробництва та довготривалий виробничий

цикл, що вимагає залучення протягом цього періоду значного
об’єму фінансових ресурсів і зумовлює нерівномірність податко-
вого навантаження;

— наявність значного обсягу витрат майбутніх періодів і не-
завершеного виробництва, що обліковується як біологічні активи
підприємства;

2) високі та малопрогнозовані ризики, пов’язані із таким:
— недоотриманням прибутку в рік із сприятливими кліматич-

ними умовами внаслідок кризи перевиробництва і, відповідно,
зниженням ринкових цін і з одночасним зростанням поточних
витрат на транспортування, перероблення, зберігання тощо;

— недоотриманням прибутку в рік із непрогнозованими не-
сприятливими кліматичними умовами, внаслідок недовиробниц-
тва, що зумовлює не виконання агропідприємством фінансових
зобов’язань;

— недоотриманням прибутку внаслідок державного регулю-
вання цін, пов’язаного із забезпеченням державою продовольчої
безпеки населення в несприятливі роки;

3) значний об’єм фінансування, необхідний для обслугову-
вання сільcько-господарського виробництва, враховуючи його
тривалість, ресурсоємність, високу вартість кредитних ресурсів
при наявних ризиках і необхідність додаткових видатків на стра-
хування сільськогосподарської продукції (врожаю) тощо;

4) особливості застосування державою пільгового режиму
оподаткування;

5) складність організації процесу виробництва, а саме — тери-
торіально розпорошена інфраструктура, як правило, із слабо роз-
винутою комунікацією, що унеможливлює здійснення ефектив-
ного управління виробництвом та оперативного контролю за
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витратами; низький рівень автоматизації виробництва та велика
кількість задіяного персоналу;

6) складність управління фінансами агропромислових підпри-
ємств із-за відсутності інформаційних систем.

Формування цілей статті (постановка завдання). Основними
завданням статті є викласти результати дослідження особливостей
управління суб’єктами агропромислового виробництва, що впли-
вають на створення інформаційних систем, обґрунтувати концеп-
туальні рішення з автоматизації функцій управління фінансами аг-
ропромислових підприємств на основі  моделювання фінансових
потоків і запровадження сучасних комп’ютерних технологій.

Виклад основного матеріалу. Відповідно поставленої цілі
основним матеріалом статті буде визначення предметної області
для автоматизації функцій управління фінансами агропромисло-
вого виробництва та складу таких функцій: комплексів задач, об-
ґрунтування методики їх реалізації із застосуванням математич-
них моделей і алгоритмів для розрахунку фінансових показників,
визначення складу інформаційних баз і сегменту інформаційного
простору, комп’ютерних технологій для підтримки прийняття
рішень з управління фінансами агропромислових підприємств.

Предметну область системи управління фінансами агропроми-
слових суб’єктів господарювання доцільно почати з самого ви-
значення фінансів підприємства. Фінанси підприємств — це еко-
номічні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків, фор-
муванням, розподілом і використанням доходів і грошових
фондів суб’єктами господарювання в процесі відтворення [6].
Приведене визначення на нашу думку притаманне й агропромис-
ловому комплексу. Відповідно із наведеним визначенням, сут-
ність складових предметної області розкривається таким чином.

Рух грошових потоків відбувається у готівковій формі через
касу, підзвітних осіб і т. д., а також у безготівковій формі на ра-
хунках у банках, у вигляді цінних паперів тощо.

Доходи суб’єктів господарювання надходять у вигляді вируч-
ки від реалізації, фінансово-інвестиційної діяльності, вкладання
коштів на депозитні рахунки, здавання майна в оренду, прийнят-
тя участі у фондовому ринку тощо. Суттєвим тут є не тільки фо-
рмування доходів, але й їх розподіл і використання.

Грошові фонди — це частина коштів, що мають цільове спря-
мування. До них належать: статутний фонд, фонд оплати праці,
амортизаційний фонд, резервний фонд та інші. Підприємства ви-
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користовують кошти не тільки у фондовій формі, але й для вико-
нання фінансових зобов’язань перед бюджетом і позабюджетни-
ми фондами, страховими організаціями тощо. Підприємства та-
кож одержують дотації, субсидії, спонсорські та інші внески.

Виходячи з викладеного, управління фінансами суб’єктів гос-
подарювання посідає центральне місце в системі управління аг-
ропромисловим підприємством і здійснюється воно за допомо-
гою таких функцій: прогнозування, планування, облік і контроль,
аналіз і регулювання. При автоматизації наведених функцій осо-
бливу увагу необхідно приділити такому:

— організації операційної діяльності — фінансова діагности-
ка, аналіз беззбитковості, управління витратами, планування
прибутку, бюджетування і контроль;

— інвестиційній діяльності — прогнозування грошових пото-
ків від інвестицій, пошук найкращої альтернативи, аналіз інвес-
тиційних ризиків, підтримка інвестиційного портфелю;

— фінансовій діяльності — вибір структури та вартості капі-
талу, емісія цінних паперів і дивідендна політика, аналіз ризиків
та моделювання фінансових потоків.

На основі досліджень складу об’єктів предметної області та
функцій управління фінансами, а також виходячи із методичних
рекомендацій щодо створення систем автоматизованого управлін-
ня організаційно-технологічними процесами та систем підтримки
прийняття рішень, визначений склад автоматизованих функцій —
комплекси задач інформаційної підсистеми управління фінансами
агропромислових підприємств, до яких відносяться:

— багатоваріантне прогнозування фінансових показників на
не строго визначену перспективу;

— фінансове планування — розрахунки фінансових показни-
ків, що виконуються при складанні кошторисів суб’єктів госпо-
дарювання на строго визначений календарний період;

— облік і контроль операцій з готівкою, у тому числі ведення
касового журналу, розрахунків з підзвітними особами та інших
розрахункових операцій;

— облік і контроль безготівкових операцій, зокрема облік ру-
ху коштів на поточних, кредитних і депозитних та інших рахун-
ках у банках;

— розрахунок поточних фінансових показників — виручки
від реалізації продукції, амортизаційних відрахувань, платежів до
бюджету тощо;
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— визначення поточних фінансових результатів та їх аналіз
для підтримки прийняття рішень — розкриття процесу бюджету-
вання засобами спеціального пакету програм;

— управління ліквідністю підприємства;
— управління рентабельністю підприємства;
— управління фінансовими ризиками;
— управління інвестиціями;
— складання фінансових (за формами ф-1, ф-2, ф-3, ф-4) та

інших звітів,
— фінансовий аналіз стану суб’єктів господарювання.
Застосування для управління сучасних методів фінансового пла-

нування і контролю, що позначено терміном «Бюджетування». Під
бюджетуванням пропонується розуміти управлінську технологію
складання бюджетів, яка дає змогу зв’язати діяльність підприємства
з його стратегічними цілями, планувати, організовувати, контролю-
вати та мотивувати виконання бюджетів на підприємстві, тобто
здійснювати процес управління підприємством, спрямований на до-
сягнення поставлених перед підприємством цілей. За визначенням
Г.Я. Гольдштейна та А.Н. Гуц [1], система бюджетування — най-
краща система обліку для прийняття управлінських рішень, основа-
на на фактично отриманих результатах в зіставленні з планом. На
думку С. Колесникова [3], бюджетна система підприємства призна-
чена для вирішення не лише задач планування фінансового резуль-
тату, як це взагалі вважають, але й для вирішення задач прогнозу-
вання можливих причин їх невиконання і, як наслідок, планування
можливих попереджуючих та корегуючих дій. Основна мета такого
планування полягає в оцінці нестачі грошових ресурсів і передба-
ченні шляхів додаткового фінансування.

Ефективність роботи агропромислових підприємств у знач-
ній мірі залежить від наявності системи бюджетування та сту-
пеню її автоматизації. Автоматизована система бюджетування
являє собою електронну фінансову модель компанії у вигляді
взаємопо-в’язаних бюджетів: виробництва, інвестицій, прода-
жів, закупівель тощо. Така система, за умови її інтеграції із об-
ліковою системою підприємства в єдиний інформаційний прос-
тір, повинна дозволяти не лише оперативно планувати потоки
коштів, витрат та прибутків по кожному центру фінансової від-
повідальності, порівнювати їх з фактичними даними, а й за не-
обхідності надавати можливість швидко аналізувати вплив по-
точних і можливих майбутніх змін бюджетних показників на
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фінансовий стан, необхідних для прийняття зважених управлін-
ських рішень.

Висновки. В умовах глобальної економічної кризи агровироб-
ництво в Україні є однією із перспективних та прибуткових, проте
високо ризикованих сфер бізнес-діяльності, що в суттєвій мірі зале-
жить від значної кількості неконтрольованих чинників, пов’язаних
із специфікою аграрних природних зон і кліматичних умов, станом
конкурентного середовища на внутрішньому та світовому ринках
збуту тощо. Враховуючи високу вартість кредитних ресурсів, спе-
цифіку аграрного виробництва, можна стверджувати, що ефективна
господарська діяльність агропромислових підприємств неможлива
без постійного удосконалення та автоматизації системи управління
фінансами. Така система повинна бути побудована на основі інтег-
рації процесів прогнозування та періодичного планування фінансів
агропромислових підприємства із врахуванням специфіки їх діяль-
ності, показників управлінського та фінансового обліку, використо-
вувати методи моделювання і бюджетування діяльності підприємс-
тва, та на основі застосування сучасних комп’ютерних технологій
автоматизування функцій управління фінансами. Для розроблення
методики ефективного впровадження таких систем на підприємст-
вах, насамперед, потрібно окреслити предметну область і склад фу-
нкцій управління фінансами, на основі системного підходу визначи-
ти показники для розрахунку, визначити методи та технології їх
автоматизації. Лише такий підхід дозволить мінімізувати існуючі
ризики, виявити та зменшити виробничі витрати, досягнути прогно-
зованості результатів і високої рентабельності агропромислових
підприємств.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
найважливішими науковими чи практичними завданнями.
Оголошене Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.07
№ 34 «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгал-
терського обліку в державному секторі на 2007–2015 рр.» (надалі —
Стратегії) реформування вітчизняного бюджетного обліку підхо-
дить до завершального етапу. Впродовж останніх 7-ми років ме-
тодологами Державної казначейської служби України (ДКСУ) та
Міністерства фінансів України на реалізацію вказаної Стратегії
було здійснено більшість із запланованих кроків, зокрема: внесе-
но відповідні зміни до Бюджетного кодексу України в части-
ні оновлення основних вихідних положень облікового забезпе-
чення бюджетного процесу, розроблено та затверджено
19 НП(С)БОДС, сформовано новий підхід до організації праці
облікових працівників бюджетних установ, який закріплено від-
повідними нормативними актами. Втім, питання розробки єдино-
го плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
залишається до кінця невизначеним, у тому числі, на тлі останніх
проведених змін до вказаного нормативного акту (автори у попе-
редніх публікаціях доводили помилковість встановленого в Стра-
тегії суб’єктного поля бухгалтерського обліку і умотивували не-
обхідність його заміни на сектор загального державного управ-
ління).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду питань
формування єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі або секторі загального державного управ-
ління присвячено незначна кількість праць відомих учених у
галузі бюджетного обліку, методологів ДКСУ Л.В. Гізатуліної
та Н.І. Сушко [1, 2]. Тільки в одній з цих публікацій наведено
проектну структуру єдиного плану рахунків бухгалтерського
обліку в державному секторі, яка, як зазначив автор, не набула
ще завершеного вигляду. Зважаючи на це, автори в представ-
лені статті розглянули питання побудови плану рахунків бух-
галтерського обліку в секторі загального державного управ-
ління на основі опрацювання вихідних положень і проведеного
аналізу факторів впливу на формування структури вказаного
плану рахунків.

Мета статті. Визначити та опрацювати формотворчі фактори
та вихідні положення плану рахунків бухгалтерського обліку в
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державному секторі як елементу методологічного інструмента-
рію вітчизняного бюджетного обліку.

Виклад основного матеріалу. Поняття «плану рахунків бух-
галтерського обліку» не закріплено законодавчо, а тому існує кі-
лька підходів до його характеристики. У межах класичного ви-
значення поняття «план рахунків бухгалтерського обліку» остан-
ній ідентифікується «...система бухгалтерських рахунків, що пе-
редбачає їх кількість, групування та цифрове позначення залежно
від об’єктів та мети обліку...» [3, с. 308]. Певні вчені вказують на
його виняткову організаційну роль плану рахунків у бухгалтер-
ському обліку, що проявляється у забезпеченні правильної орга-
нізації технології облікового процесу [4, с. 183]. У продовження
дискусії щодо ролі та місця моделювання в бухгалтерському об-
ліку, сучасні обліковці зазначають, що план рахунків виступає
«...інтегрованою обліковою моделлю, складовою технічної осно-
ви формування облікової інформації...» [6, с. 37]. З погляду кла-
сичного визначення елементів методу бухгалтерського обліку су-
часні вітчизняні вчені доводять, план рахунків бухгалтерського
обліку виступає поєднанням двох з них: рахунків і подвійного
запису [7]. Варто також представити точку зору окремих учених
щодо плану рахунків як елементу національного джерела інфор-
мації [8, с. 47].

Огляд наведених позицій учених-економістів вказує на загаль-
ність характеристик, що дозволяє, з урахуванням завдань і функ-
цій бухгалтерського обліку в секторі загального державного
управління, а також напрямів Стратегії сформувати таке визна-
чення Плану рахунків бухгалтерського обліку в секторі загально-
го державного управління (рис. 1):

• »Плану рахунків бухгалтерського обліку в секторі загально-
го державного управління є систематизованим переліком рахун-
ків бухгалтерського обліку однойменних суб’єктів, який забезпе-
чує групування необхідної інформації про виконання бюджетів
та кошторисів. Він виступає: інструментом формалізації сукупної
дії двох елементів методу бухгалтерського обліку — рахунків і
подвійного запису; унікальною обліковою модель відображення
операцій суб’єктів секторі загального державного управління; за-
собом інформаційного забезпечення управління державними фі-
нансами як на мікро-, так і на макрорівні».
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Плану рахунків бухгалтерсько-
го обліку в секторі загального

державного управління

інструмент формаліза-
ції сукупної дії двох
елементів методу бух-
галтерського обліку –
рахунків та подвійного
запису

унікальна облікова мо-
дель відображення
операцій суб’єктів сек-
торі загального держа-
вного управління

засіб інформаційного
забезпечення управ-
ління державними фі-
нансами як на мікро-,
так і на макро-рівні

систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку однойменних
суб’єктів, який забезпечує групування необхідної інформації про вико-
нання бюджетів та кошторисів

Рис. 1. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку
в секторі загального державного управління

Слід зазначити, що завдання зі створення Плану рахунків бу-
хгалтерського обліку в секторі загального державного управ-
ління посідає чільне місце в Стратегії. Такий підхід не є випад-
ковим: адже, саме наявність окремого плану рахунків бух-
галтерського обліку щодо відображення господарських операцій
певних суб’єктів, вплинув, у певний час, на виокремлення таких
складових національної системи бухгалтерського обліку: бухга-
лтерський облік на підприємствах, бухгалтерський облік у бан-
ківських установах, бухгалтерський облік в органах Державної
казначейської служби та бухгалтерський облік у бюджетних
установах. Таким чином, сучасні вітчизняні плани рахунків бух-
галтерського обліку: активів, капіталу, зобов’язань і господарсь-
ких операцій підприємств і організацій; банків України; бюджет-
них установ; виконання Державного та місцевого бюджетів —
виступають засобами інформаційної єдності певних суб’єктів
бухгалтерського обліку: підприємств і організацій, банків, бю-
джетних установ, органів Державної казначейської служби
України, відповідно.

На сьогоднішній день у межах системи бюджетного обліку
діють два основні Плани рахунків. Проаналізуємо їх склад і стру-
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ктуру з позиції об’єктного складу бюджетного обліку, який зага-
лом складається з господарських засобів, джерел їх утворення і
господарських процесів. У бухгалтерському обліку виконання
кошторису застосовується План рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінан-
сів України від Головного управління Державного казначейства
України від 26.06.13 р. № 611 [9]. Загальна структура діючого
плану рахунків бухгалтерського обліку виконання кошторису пе-
редбачає наявність таких класів рахунків: Необоротні активи, За-
паси, Кошти, розрахунки та інші активи, Власний капітал, Довго-
строкові зобов’язання, Поточні зобов’язання, Доходи, Витрати,
Позабалансові рахунки. Органи Державної казначейської служби
України в процесі виконання Державного та місцевих бюджетів
використовують План рахунків бухгалтерського обліку виконан-
ня державного і місцевих бюджетів, затверджений наказом Дер-
жавної казначейської служби України від 28.11.2000 р. № 119
[10]. Загальна структура діючого плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання бюджетів представлена такими класами рахун-
ків: Активи, Зобов’язання, Кошти бюджетів та розпорядників
коштів, Розрахунки, Результати виконання бюджету, Доходи бю-
джету, Видатки бюджету, Управлінський облік, Позабалансовий
облік.

Варто зауважити, що кожний із представлених об’єктів облі-
ку, що відображається за відповідними класами вказаних планів
рахунків є затребуваним у сучасних умовах господарювання
суб’єктів сектору державного управління. Аналіз розроблених і
затверджених НП(С)БОДС свідчить, що перераховані об’єкти
знайшли своє відображення в них. Отже, в новому Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку в секторі загального державного
управління мають знайти своє відображення всі перераховані
об’єкти обліку.

План рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального
державного управління, як важливий елемент вказаної підсисте-
ми обліку, має відповідати тим вимогам, які пред’являються вла-
сне і до підсистеми. Нагадаймо, що інтеграції України до світо-
вого співтовариства, вимагає виконання зобов’язань, що вини-
кають у зв’язку з вступом до міжнародних організацій (СОТ,
МВФ, МБРР), які є передумовою вступу до міжнародних органі-
зацій (ЄС, НАТО), викликані залученням позичкових коштів
(МБРР, МВФ), а саме:
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 вступ до СОТ: регуляторні положення з реалізації легітимі-
зованих угод СОТ потребують чіткої послідовної державної полі-
тики та стабільної системи державних фінансів;

 перспективи вступу до НАТО: Економічне підґрунтя Плану
дій з членства у НАТО передбачає забезпечення Україною про-
довження економічних реформ, виділення достатнього обсягу
бюджетних коштів на виконання зобов’язань, що стоять перед
альянсом, надання Україною інформації про стан економіки (го-
ловні маркоекономічні та бюджетні дані), а також відповідні ре-
зультати розвитку економічної політики. Вирішення цих завдань
потребує перегляд та оптимізації ефективності системи держав-
них фінансів;

 перспективи приєднання України до ЄС: відповідно до по-
ложень «Плану дій Україна — ЄС» вітчизняною стороною має
бути забезпечено: ефективність боротьби з корупцією через по-
силення прозорості та підзвітності органів державного управлін-
ня, зокрема, шляхом реформування інституту державної служби
на основі європейських стандартів, імплементація стратегії адап-
тації законодавства в пріоритетних сферах, у тому числі в бухга-
лтерському обліку, запровадження ефективних заходів щодо під-
вищення ефективності соціальної політики з метою зменшення
кількості населення, що перебуває за межею бідності. Зазначені
заходи ідентифікуються в межах системи управління державни-
ми фінансами;

 членство у МБРР і МВФ: приєднання до цих міжнарод-
них організацій вимагає продовження економічних реформ, у
тому числу запровадження методологій формування звітності
у державному секторі з урахуванням загальних міжнародних
підходів в узагальнення економічної інформації: МСБОДС і
КСДФ 2001;

 залучення позичкових коштів МБРР: угоди про позику
між Україною та міжнародним банком реконструкції та розви-
тку передбачають у тому числі модернізацію державних фі-
нансів через перебудову системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на основі МСБОДС (IPSAS) і КСДФ 2001
(GFSM 2001).

Узагальнення факторів та умов, що впливають на формування
Плану рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального дер-
жавного управління представлено на рис. 2.
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Потреба у надання звітності держави сформованої
за міжнародними підходами

МСБОДС КСДФ 2001

Бухгалтерський облік
в секторі загального

державного управління

План рахунків бухгалтерського
обліку в секторі загального
державного управління

Необхідність виконання зобов’язань України
перед СОТ, ЄС, НАТО, МВФ, МБРР

Рис. 2. Передумови застосування МСБОДС і КСДФ 2001
у бухгалтерському обліку сектору загального державного управління

Суттєво на побудову Плану рахунків Бухгалтерського обліку в
секторі загального державного управління впливають форми зві-
тності, які визначають обсяг інформаційного запиту різних кори-
стувачів інформацією. Нагадаймо, що ще у ХІХ ст. відомий
швейцарський учений-обліковець І.Ф. Шер зазначав, що «…план
рахунків, який складається на основі балансу, становить основу
господарського управління…» [11, с. 133; 12]. Отже, План рахун-
ків повинен забезпечувати: побудову форм фінансової звітності
(передусім балансу та звіту про фінансові результати); складання
форм бюджетної звітності; достатню деталізацію для формування
індивідуальних пакетів управлінської звітності розпорядників
бюджетних коштів і встановленого пакету управлінської звітнос-
ті органів Державного казначейства.

Відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітнос-
ті» баланс суб’єктів державного сектору являє собою звіт про фі-
нансовий стан суб’єкта державного сектору, який відображає на
певну дату обсяг активів, зобов’язань і власного капіталу; загаль-
ну структуру балансу представлено у табл. 1.



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

356

Таблиця 1
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА БАЛАНСУ

№ розділу АКТИВ № розділу ПАСИВ

I Нефінансові активи I Власний капітал і фінансо-
вий результат

II Фінансові активи II Зобов’язання

III Витрати майбутніх
періодів III Забезпечення

IV Доходи майбутніх періодів

Відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітнос-
ті» звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати і
фінансові результати діяльності суб’єкта державного сектору.
Він має структуру, наведену у табл. 2. За І і ІІ розділами відобра-
жається інформація щодо фінансових результатів діяльності, а
також видатків бюджету (кошторису) у розрізі функціональної
класифікації видатків і кредитування бюджету; за розділом ІІІ —
власне виконання бюджету (кошторису) в розрізі загального та
спеціального фондів за плановими та фактичними показниками.

Зауважимо, що представлені форми звітності суб’єктів секто-
ру загального державного управління розроблені на основі
МСБОДС і КСДФУ 2001.

Узагальнюючі наведені вимоги, зазначимо, що План рахунків
бухгалтерського обліку в секторі загального державного управ-
ління має: охоплювати весь спектр об’єктів бюджетного обліку;
відповідати КСДФ 2001 і МСБОДС; відбивати операції за мето-
дом нарахування; відображати операції за принципом подвійного
запису; забезпечувати складання бухгалтерської звітності
суб’єктів.

Таблиця 2
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

№ розділу Назва розділу

I Фінансовий результат діяльності

II Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифіка-
цію видатків і кредитування бюджету

III Виконання бюджету (кошторису)
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З урахуванням цього, Державною казначейською службою
України розроблено таку План рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі (табл. 3) [1]. Представлена побудова Плану
рахунків спрямована на забезпечення транспарентності обліко-
вих процесів і прозорість консолідації інформації.

Таблиця 3
СТРУКТУРА ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

№ класу Назва класу

Клас 1 Нефінансові активи

Клас 2 Фінансові активи

Клас 3 Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

Клас 4 Розрахунки

Клас 5 Капітал та фінансовий результат

Клас 6 Зобов’язання

Клас 7 Доходи

Клас 8 Витрати

Клас 9 Позабалансові рахунки

Висновки з проведеного дослідження. Важливим позитив-
ним моментом представленої проектної структури Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку в секторі загального державного
управління є тісний зв’язок композиційної побудови з формами
фінансової звітності суб’єктів вказаного сектору. Іншим важли-
вим аргументом на користь запропонованої автором структури
Плану рахунків виступає урахування при її розробці прогресив-
ного досвіду країн ЄС, відповідно до якого для стандартного
плану рахунків характерним є виділення 4-х блоків рахунків [14].
І нарешті, представлена проектна структура Плану рахунків бух-
галтерського обліку в секторі загального державного управління
враховує фактичний об’єктний склад бюджетного обліку та
НП(С)БОДС дозволяє забезпечувати реалізацію методу нараху-
вання та принципу подвійного запису, враховує через урахування
положень НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» пози-
ції МСБОДС і КСДФ 2001.
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АНОТАЦІЯ. У статті наведено пріоритетні напрямки утворення
механізму універсального вартісного оцінювання матеріальних ак-
тивів і розкрито пріоритетні напрямки ринкового ціноутворення.
Розглянуто основи вартісних підходів ринкової оцінки матеріаль-
них активів, які відповідають багаторівневій функціональній сфері
визначення джерела вартості та корегування вартісних властиво-
стей майнових активів. Визначено, що актуальним завданням є
підвищення ролі оцінювання у поліпшенні економічної поведінки
суб’єктів господарювання з приводу ринкових вимог управління
майновими активами.
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ANNOTATION. Abstract. The article describes the priority directions of
creation of universal value estimation of financial assets and disclosed
to the priority areas of market pricing. Covers the basics of cost
approaches to market valuation of tangible assets, which correspond
to the multi-level functional area definition source value and the
adjustment value of the properties property assets. It is determined
that the urgent task is to increase the role of assessment in improving
the economic behavior of economic entities with the market require-
ments management of property assets.

KEYWORDS: assessment, valuation, property assets, the state mana-
gement.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Послуги оці-
нювання за період трансформаційних процесів ринкових перетво-
рень стали універсальнішими. Сучасне оцінювання не лише від-
повідає багаторівневій функціональній сфері визначення джерела
вартості, але й поширило спектр свого застосування для привати-
заційних, аудиторських, фінансових, консалтингових цілей, до
того ж уже виокремлено в окремий ринок послуг. Ринок оціню-
вання в Україні розширився та диференціювався за інтересами
замовників і напрямами пов’язаних з розвитком ринкових відно-
син, реформування власності. Адже сучасний етап розвитку рин-
кових відносин вимагає від їх суб’єктів володіння інформацією
про вартість оціночних об’єктів (майнових активів) і креативної
орієнтації економічної інформації, що в свою чергу, дає можли-
вість правильно розпорядитись майном, коштами, вчасно зорієн-
туватись і вигідно розмістити наявний капітал для досягнення
недоступних з матеріальних міркувань цілей.

У сучасних умовах ринкового господарювання універсаль-
ність апробації оцінювання, або іншою мовою процедура оцінки
вартості майнових активів зарекомендована як одна з передових
інструментів визначення ринкової вартості для різноманітних ре-
алізацій цілей та інтересів, як то для купівлі-продажу, інвесту-
вання, кредитування, страхування, оподаткування, навіть лікві-
дації або відтворення майнових активів. Тому сьогодні на правах
інституційних норм прав власності оцінка вартості є першочер-
говою умовою корегування вартісних властивостей майнового
активу, а процедура оцінювання вимагає не лише універсальних
вправ її здійснення, а на справді залишається формалізованим ін-
струментом з передуванням суб’єктивного характеру. Так, за
останні роки цей процес можна сказати є вдосконаленим и но-
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сить прозорий характер і ринковий підхід, але й залишається нас-
лідком спекулятивних дій і неорганізованих процесів на відпові-
дних ринках. Адже практичній підхід у застосуванні вимірю-
вання вартісних параметрів на основі дохідного, витратного та
порівняльного методів створює умови для визначення ринкового
утворення вартісних параметрів, але на практиці оцінкою вартос-
ті маніпулюють спекулятивним характером ціноутворення, ство-
рюючи умови «парадоксу ліберального ціноутворення».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду функціо-
нальної ролі оцінювання майнових активів і визначення їх варті-
сних параметрів присвятили свої праці вчені А. Алчян, Р. Барр, Г.
Беккер, Д. Белл, Дж. М. Кейнс, Дж. Е. Стігліц (розглядали оціню-
вання як чинник стимулювання економічного розвитку), П. Чам-
плис, Т. Коупленд, Т. Коллер (оцінювання бізнесу), Вайс Керол
Г. (оцінювання соціальної привабливості майнових активів), У.
Шарп, Г. Харрисон, Дж. Фрідман, Н. Ордуей, В. Гелаті, Дж. Ал-
лавей, Р. Кайл, Дж. К. Эккерт, (впровадження методології оціню-
вання для управління портфелем майнових активів).

Метою написання статті системний аналіз у визначенні уні-
версальності підходів оцінювання матеріальних активів.

Виклад основного матеріалу. Залишаються багато невизна-
чених питань, які виходять за рамки оцінювання, але імпульсив-
но зараховані до процесів оцінювання та підривають його мето-
дичне провадження. Через короткий час впровадження інстру-
ментів оцінювання вартісних параметрів національного багатства
спочатку його вартість була знецінена, а потім через невмілий
державний менеджмент оцінювання, як інструмент визначення
вартісних параметрів, перевантажений екстерналіями так званої
соціально-економічної нестабільності країни.

Раніше в практичній методиці під час приватизаційних проце-
сів, як одного з перших прикладів застосування інструментарію
оцінювання були сформовані хибні припущення. Саме привати-
заційні об’єкти вимушено корегувались «заниженими вартісними
параметрами» та набули реалізації «за безцінь». Як результат, не-
зважаючи на дотримання нормативно-методичних норм викорис-
тання експертами методики оцінки вартості, дозволило державі
реалізувати питому вагу національних потужних виробничих
об’єктів — великих і середніх підприємств, позбавлених капіта-
льного резерву на майбутній сталий розвиток. Також оціночний
результат обчислення вартості таких підприємств започаткував в
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умовах розвиваючих ринків проблему ефективного управління —
занижуючи основний оціночний параметр — вартість жодного
разу не було враховано «швидкість приросту вартості» — найва-
жливіший показник ефективності управління.

Постає питання, чи може таке реалізоване підприємство роз-
рахувати на ринкову адаптацію своєї діяльності та відповідати
вимогам державно-цільових програм орієнтованим на інвести-
ційно-інноваційний розвиток і не лише…

Не останнє місце й чи мало питань в інформаційному наван-
таженні оцінювання залишаються та прогресують у соціальній
сфері, а саме в оцінці вартості нерухомості (житла). Яким чином
житлову нерухомість отриману безкоштовно понад 30 років тому
(на умовах отримання за адміністративно-командної системи)
сьогодні під впливом зміни економічної системи на ринкову нам
пропонують, обумовлюючи «умовно» ринковою вартістю, за со-
тні тисяч грн, уникаючи Марксовим постулатам економічних за-
конів купівельної спроможності суспільства. Таким чином, від-
булось викривлення визначення фактичної ціни на нерухомість, що
формується не тільки під впливом динаміки витрат, корисності,
співвідношення попиту і пропозиції, монополізації, а й від процесу
оцінювання, як упередженого судження про цінову екстраполяцію.

Сучасні пострадянські науковці порівнюючи економічні сис-
теми адміністративно-командну з ринковою здебільшого підда-
ють критиці першу за її недосконалість і вимагають відкритість
іншої [1, 2]. На нашу думку, можна погодитись в деяких момен-
тах. Недосконалість адміністративно-командної системи склада-
лась у прогресивному зростанні бюрократичної недосконалості
менеджменту, але й менеджмент ринкових перетворень також
характеризується залишками бюрократичних відтінків, до того ж,
створенням умов дефіциту фінансової сфери, й викривленням за-
гальних засад ринкового підґрунтя. Як наслідок, для підприємств
до сих пір залишається фікцією інвестиційно-інноваційна орієн-
тація розвитку, а в суспільстві втрачені інструменти соціально-
економічної орієнтації стабільності. Від таких наслідків навіть
державні інструменти управління та контролю носять «паразити-
чний» характер на суспільно-економічні умови зростання та роз-
витку в цілому.

Тому високий рівень упровадження оцінювання в ринкову
практику адаптації вимагає обґрунтування теоретичних і норма-
тивно-правових проблем оціночної діяльності, використання тео-
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ретичних надбань із теорій вартості щодо покращення методики
оцінювання с посиленим змістом ефективного використання в
господарській практиці, а як наслідок — уникнення асиметрич-
ності інформації [2].

Зазвичай ми вдаємось прикладу західних методик оцінюван-
ня як взерець умов упровадження ринкових інструментів госпо-
дарського механізму, але уникаємо практики та їх результатів
адаптації. Необхідно переглянути не «вершки» впровадження
будь-яких ринкових інструментів, а дослідити результати адап-
тації цих інструментів. Лише тоді вірогідність їх ефективного
застосування визначатиме цілеспрямоване створення рівноваж-
ного ринкового механізму та подальшого економічного зрос-
тання в соціально-економічній сфері. Більш того, сьогодні сус-
пільство потре-бує у засобах і надійних механізмах усунення
негативних екстерналій, а не в нарощувані їх та уникнення ви-
рішення. Тож як зазначено раніше спектр застосування оціню-
вання настільки охопив всебічність ринкових відносин, саме
оцінка вартості обрана загальною методикою боротьби з наслід-
ками, а не причинами. Необхідно також врахувати, що будь-які
методи впроваджуються через визначення інституційної основи,
а в оцінюванні єдиним інститутом є вартість [4, c. 12]. За таких
умов оцінювання не лише буде об’єктивно формувати інститу-
ційні норми утворення вартісних вимірювань, а сприятиме його
застосуванню як регуляторного інструмента ціннісних засад ри-
нкового ціноутворення.

Перед тим, як вдатись до аналізу західної практики та їх ре-
зультатів адаптації оцінювання, на нашу думку, необхідно уточ-
нити і методологічні засади, щоб загальна мета нашої статті но-
сила всебічний аналіз та обґрунтування.

То ж нагадаємо, вдавшись до досвіду західних принципів еко-
номічного оцінювання, основні концептуальні підходи оціню-
вання, що активно на сьогодні використовуються у всіх розвине-
них країнах при оцінці різного роду економічних активів,
складають дві концепції вартості — концепція вартості в обміні
(об’єктивна) і концепція цінності (суб’єктивна) [3, 4]. У межах
кожної концепції сформульовані набори припущень цілей оціню-
вання та чітко обґрунтовані визначення форми вартостей, що
отримали в оціночній практиці назву — база оцінки [3]. Ці особ-
ливості впливають на вибір інформаційних джерел при оцінці і
на алгоритм оціночних процедур.
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Методологія оцінки, яка адекватно відображає як загально ви-
значені в світовій практиці концепції, так і традиції української
економіки, повинна вирішити низку методологічних проблем:
1) обґрунтування змістовної частини і структури видів вартостей,
які реалізують концепції вартості в обміні і цінності; 2) обґрунту-
вання методологічних підходів до оцінки вартості майнових
об’єктів, які враховують існуючи в Україні нормативно-інфор-
маційне забезпечення у сфері оцінки; 3) обґрунтування методо-
логічних підходів до оцінки інвестиційної цінності; 4) обґрунту-
вання методологічних підходів, які регламентують інформаційно-
аналітичну обробку даних на ринку і отриманих характеристик,
необхідних для виконання оцінки; 5) обґрунтування методологі-
чних підходів до інформаційного моделювання технологій для
уніфікації і автоматизації процесу оцінки.

Розвиток оцінювання як економічної діяльності відбувається
комплексно: різними темпами, обсягами, в усіх напрямках, на
всіх рівнях, по усіх видах і родам діяльності і т.д. Ефективність
сучасних знань у сфері оцінювання виведуть суспільство на но-
вий рівень розвитку економічних законів та адекватного опа-
нування ними. Тому що ми вважаємо що саме оцінювання
спроможне не лише до використання останніх досягнень науки
і інформаційних технологій, але і мінімізації негативного
впливу основних законів ринкового механізму та державного
менеджменту, а головне відхилення «схильної компетенції» та
«випадковості прийняття рішень», які пропонуються для оцін-
ки ринкової вартості. Останнім кроком якої відповідатиме кон-
туру в прозорості менеджменту оціночних процесів і єдиній
кінцевій умові економічної відповідальності «ефективного ви-
користання».

Сучасна дійсність ринкових перетворень не лише не спромо-
жна оцінити свої трансформаційні прорахунки і переоцінити не-
доліки менеджменту національної економічної системи, але при-
скореним темпом порушує соціально-економічну несправедли-
вість. Саме економікам таких країн, як Україна (інших постра-
дянських країн) необхідно вдатись до заходів переоцінки та при-
пинити зневажати впливом зовнішніх і внутрішніх ефектів соціа-
льно-економічної нестабільності.

Висновок. Узагальнюючи викладений критичний аналіз щодо
універсальності інструментів оцінювання орієнтованих на ринко-
ві вимоги, необхідно підкреслити невід’ємну складову нового ва-
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ртісного підґрунтя адаптованого до сучасних соціально-еконо-
мічних умов ринкових перетворень.

У сучасну методику оцінювання задля уникнення ірраціона-
льних ризиків в умовах обчислення ринкових параметрів вартості
оціночних об’єктів необхідно закласти підґрунтя оптимального
або справедливого метода утворення вартості. Також для ринко-
вої оцінки невід’ємними повинні стати врахування специфіки на-
ціональних умов економічної та правової систем, враховуючи рі-
зноманітність груп показників на упередженість інформаційних
ресурсів. На нашу думку, така постановка методичної концепції
оцінювання призведе до максимального зниження ризиків про-
блем, які вже на сьогоднішній день потребують детального ви-
вчення та вимагають прийняття негайного втручання задля вирі-
шення універсальності оцінювання, а саме:

— відсутність єдиного методичного підходу щодо оцінки вар-
тості, розробленого щодо врахування національних умов еконо-
мічної та правової систем;

— наявність існуючих методик оцінювання через орієнтова-
ність некоректними показниками визначення ринкової вартості
призводить до асиметрії інформації, що вкрай спотворює резуль-
тат оцінки;

— відсутність оцінки соціально-економічних наслідків (адап-
тації підприємницького потенціалу до ринкових умов діяльності,
соціальної спроможності у виборі уподобань).
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Annotation. The problems of the adaptive mechanism of integration
processes of accounting in the application of information technology.
The theoretical approaches to the understanding of business models
and their impact on the development of an integrated accounting. A
dedicated vertical and horizontal integration.

Key words: accounting, integration, integrated information, the concept
of building enterprise information systems accounting.

Постановка проблеми. Перебудова управління економікою,
впровадження нових методів господарювання і розмаїття форм
власності вимагають удосконалення бухгалтерського обліку, по-
силення його дії на фінансово-господарську діяльність підпри-
ємств і організацій. В умовах послідовного переходу до нової
економіки саме облікова інформація стає головним орієнтиром
для ухвалення необхідних управлінських рішень. Щоб зрозуміти,
що є сучасним бухгалтерським обліком, слід розглянути основні
положення його загально методологічної концепції або робочої
гіпотези теорії обліку. Розвиток виробничих відносин неминуче
приводить до збільшення обсягів економічної інформації, що ци-
ркулює в процесі виробництва й розподілу. Значна частка в її
складі — це облікова інформація. Тому питанням підвищення
ефективності її обробки та відображення економічних процесів у
динаміці та в умовах реформування, що відбуваються на сучас-
них підприємствах, у сучасному суспільстві відводиться значна
роль, яка потребує дослідження.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Вітчизняна література
з теорії бухгалтерського обліку сконцентрована на певній інтер-
претації й еволюційних узагальненнях глибинного єства та взає-
мозв’язків категорій, що склалися при визначенні закономірнос-
тей, а також напрямів розвитку та посилення контрольних
функцій обліку, підвищення цінності й корисності облікової ін-
формації для управління. Розгляд питань про місце й роль бухга-
лтерського обліку в системі управління підприємством практич-
но завжди пов’язується з трактуванням проблеми інтеґрації видів
обліку та створення інтеґрованих систем обробки даних у працях
учених В. П. Завгороднього [1], С. В. Івахненкова [2], В.П. Мас-
лова [3], І.І. Матвієнко-Зубенко [4], Л.А. Павленко [5], В.Д.
Шквіра [6] та інших.

Постановка завдання. Висвітлення фахівцями їхнього став-
лення до проблеми інтеґрації закономірне і неоднозначне, оскіль-
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ки це питання є одним із основоположних для побудови ІС бух-
галтерського обліку і є актуальним на різних етапах їх розвитку.
Для управління економічними об’єктами потрібна систематизо-
вана, різностороння підготовлена інформація про економічні
процеси. У міру розвитку суспільства в рамках системи управ-
ління відбувається ускладнення процесів управління, яке, у свою
чергу, стимулює розвиток інформаційних систем. Потреба в
управлінні виникає за необхідності координації дій членів трудо-
вого колективу, об’єднаних для досягнення локальної та глоба-
льної мети. Спочатку будь-яка мета має узагальнений характер. У
процесі уточнення вона формалізується управлінським апаратом
для становлення і розвитку дієвого механізму адаптивного розви-
тку інтеґраційних процесів бухгалтерського обліку. Разом з тим,
процес маніпулювання інформації, раціональна організація інфо-
рмаційних потоків на підприємстві є складним завданням і по-
требує подальшого наукового обґрунтування. Метою досліджен-
ня є обґрунтування методики інтеграції інформаційних потоків у
систему управління підприємством на основі розвитку інформа-
ційних систем бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження під-
ходів до трактування інтеґрації дозволяє зробити висновок, що
після багаторічної дискусії до початку 90-х років сформувалася
концепція інтеґрованої системи обліку, покликана забезпечувати
в розв’язанні питань організації обробки облікової інформації ті-
сну координацію трьох його видів (оперативного, бухгалтерсь-
кого та статистичного) з орієнтацією одержуваної інформації на
задоволення потреб управління, а також розвиток і вдосконален-
ня методологічних основ кожного з видів обліку. ЗКММ-облік [7,
с. 5] закріплював і постулював, що кожний із видів обліку слід
вважати самостійною складовою системи обліку на підприємстві,
що зберігає свій метод і автономне значення, відтіняючи необ-
хідність об’єднання первинних потоків облікових даних в умовах
автоматизованої обробки. Проте слід говорити й про зворотний
вплив розвитку теорії обробки інформації, нових інформаційних
технологій і результатів розвитку ІС бухгалтерського обліку на
теоретичне переосмислення його основоположних категорій [8].

Інтеграція ІС бухгалтерського обліку з іншими функціями
управління (взаємозв’язок із функціями оподаткування, аудиту,
фінансового менеджменту й ін.) є закономірним результатом на-
явності об’єктивних тенденцій у розвитку підприємств в умовах
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ринку, конкуренції і тому має певну логіку. У динамічній еконо-
міці вимоги до якості товарів постійно зростають, їх життєвий
цикл стає коротшим, номенклатура ширшою, обсяг випуску з окре-
мих позицій меншим. В основі цього процесу — тенденція до залу-
чення підприємства в нові сфери діяльності, коли наявність зв’язків
і вигідної кооперації важливіші, ніж конкурентна боротьба.

Рухоме, гнучке підприємство є цілковито інтегрованою орга-
нізацією, у якій інформаційні потоки (бізнес-процеси) повинні
пронизувати всі служби й відділи. Чимало підприємств заради
виживання змушені перебудовувати структуру й організацію ро-
біт, видозмінювати стратегію й тактику поведінки в діловому сві-
ті. Уявлення про добре підприємство як про структурно стабільне
й цілковито централізовано кероване, з жорсткою функціональ-
ною ієрархією йдуть у минуле. Найпоказовішими для підпри-
ємств нового типу, на наш погляд, є характеристики відкритості
й розподіленої структури, гнучкості й автономності, пріоритету
горизонтальних зв’язків, ресурсоощадних стратегій і навчання.

Одномоментний облік різних, але взаємопов’язаних, зовніш-
ніх і внутрішніх рівнів активності підприємства спричиняє необ-
хідність перегляду підходів, що раніше склалися, до ролі й місця
інформаційних систем бухгалтерського обліку.

На думку авторів, в основі дослідження інтеграційних проце-
сів ІС бухгалтерського обліку мають лежати плідні принципи су-
часної еволюційної теорії, які багато в чому визначають реакцію
підприємств на зміну навколишнього ділового середовища й фо-
рмують «корпоративний дух» усередині підприємства в комбіна-
ції з новими вимогами до інфраструктури сучасного інформацій-
ного та комунікаційного полів. Упровадження новітніх інформа-
ційних технологій в економічне життя підприємства змушує пе-
реглянути чимало традиційних аксіом.

В економічній теорії [9] склалося кілька підходів, що моде-
люють діяльність підприємства й описують його виникнення,
функціонування та ліквідацію. У кожному з них підприємство
розглядається під певним кутом зору з наголосом на тих або тих
особливостях. Якщо залишити за межами суто управлінські кон-
цепції підприємства як об’єкта менеджменту, можна виокремити
чотири відносно самостійні напрями дослідження, пов’язані із
теоретичним описом функціонування підприємства:

• неокласична теорія;
• інституційна теорія;
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• еволюційна теорія;
• підприємницька теорія.
Неокласичне розуміння категорії підприємства як носія осно-

вної (виробничої) функції полягає в описі перетворення ресурсів
у продукцію на вільному ринку і є на сьогодні загальновизнаною
базовою концепцією у світовій економічній науці. Параметри ви-
робничої функції підприємства визначаються конкретними тех-
нологічними процесами. Основне завдання, яке виконується за
допомогою моделі, — знайти такі обсяги та співвідношення ре-
сурсів, які б дозволили встановити ціну на продукцію, що макси-
мізує прибуток підприємства. Передбачається, що підприємство
випускає таку кількість продукції, за якої граничні витрати дорі-
внюють ринковій ціні, що є умовою максимізації прибутку. Саме
прибуток виступає тут як форма виразу результативності, ефек-
тивності роботи.

Отже, підприємство з погляду неокласичної теорії має вигляд
«чорного ящика», у якому ресурси трансформуються в продукти
відповідно до характеру виробничої функції і того зовнішнього
середовища, яке визначає спосіб максимізації прибутку як цільо-
вої функції.

Відповідно до інституційної концепції, в центрі уваги пере-
бувають питання пояснення існування і, відповідно, відтак спі-
віснування багатоманітних форм ділових підприємств, меж їх
зростання, можливих рішень проблем мотивації співробітників,
організації, контролю, планування тощо. З цього погляду інсти-
туційна версія теорії фірми є, так би мовити, «містком» між
стандартною неокласичною теорією й теоріями управління
(Р. Коуз, 1993 р.).

Витрати, пов’язані з використанням механізму цін, — це пе-
редусім витрати на отримання інформації про виробників проду-
кції та ціни, а також витрати на здійснення ринкових операцій
або трансакцій (звідси термін «трансакційні витрати» на відміну
від витрат, пов’язаних із перетворенням ресурсів у продукти, або
трансформаційних витрат). Трансакційні витрати призначені для
подолання невизначеності як у зовнішньому, так і у внутрішньо-
му середовищі підприємства.

В еволюційній теорії підприємство розглядається як один з
об’єктів у середовищі подібних до нього. Поведінка підприємст-
ва насамперед визначається зовнішніми взаємостосунками, а та-
кож внутрішніми характеристиками, до числа яких прийнято від-
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носити правила ухвалення усталених рішень. Ці правила еволю-
ціонують відповідно до змін ділового середовища і тому несуть
карб як особистостей керівників, так і характеру взаємостосунків
із партнерами (іншими підприємствами). На відміну від неокла-
сичної еволюційна модель підприємства визнає, що у його діяль-
ності немає єдиного критерію оптимальності. Для такої концепції
характерним є системне уявлення про підприємство як про по-
двійний об’єкт: з одного боку, підприємство є членом ділового
співтовариства, з іншого — володіє власними традиціями у ви-
значенні напрямів діяльності, обсягів і пропорцій, асортименту
продукції тощо.

Підприємницька модель фірми спирається на уявлення про
підприємство як про сферу застосування підприємницької ініціа-
тиви й наявних або доступних для залучення ресурсів. Підприєм-
ницька філософія у поєднанні з мотиваційною ідеєю визначає ос-
новні напрями розвитку суб’єкта господарювання.

Поведінка підприємства в рамках цієї моделі — результат дії і
взаємодії суб’єктів трьох рівнів: підприємців, працівників і влас-
ників. При цьому опис діяльності (точніше взаємостосунки між
власниками й менеджерами) являє собою агентську модель.

Наведена довідка з економічної теорії підтверджує, що кожна
з розглянутих концепцій досліджує підприємство лише в одному
ракурсі, випустивши з уваги багато інших. Так, на периферії нео-
класичної теорії залишається відтворювальна функція підприємс-
тва, тобто процеси відновлення ресурсів, керованої чи некерова-
ної еволюції виробничої функції. Тим часом виробничі та
відтворювальні процеси на підприємстві регулюються одними й
тими самими людьми, тривають відповідно до прийнятих на під-
приємстві способів розв’язання проблем і механізмів ухвалення
рішень. Звідси випливає, що до «портрета» підприємства має
входити не тільки виробнича функція як модель перетворення
ресурсів, а й відтворювальна функція як модель динаміки ресур-
сів і самої виробничої функції.

Інституційна концепція, концентруючи увагу на характері ко-
нтрактних і неформальних у взаємодій у ході організації та фун-
кціонування фірми, а також на особливостях взаємостосунків з
іншими економічними суб’єктами, розглядає засоби й предмети
праці як допоміжні чинники організації виробництва. Це спричи-
няє певну статичність розгляду моделі, що органічно властиве ін-
ституційному підходу.
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Підприємницька теорія залишає без розгляду питання впливу
на ухвалення рішень, а еволюційна не розглядає причини рестру-
ктуризації (злиття, розподіл, ліквідацію) підприємства.

У зв’язку із викладеним у світовій практиці для підприємств у
нестабільному економічному середовищі для відображення різ-
них аспектів функціонування використовується концепція, яка
може бути названа інтеграційною.

Згідно з такою концепцією підприємство розглядається як
відносно стійка, цілісна й ізольована від навколишнього середо-
вища соціально-економічна система, що інтегрується в часі й
просторі, процеси виробництва (реалізації) продукції й відтворю-
вання ресурсів. Основний об’єкт ухвалення рішень — розподіл
ресурсів і зусиль між нарощуванням потенціалу та його викорис-
товуванням, між відтворюванням і виробництвом, між теперіш-
нім часом і майбутнім. У певному значенні в цій концепції відо-
бражаються всі ті аспекти діяльності підприємства, які складають
основу перелічених чотирьох підходів.

Особливе значення має інтеграція для підприємств технологі-
чного типу. Якщо підприємство має ринковий або маркетинговий
тип, орієнтується на швидко змінювані мінливі потреби ринку, то
основним критерієм його діяльності є прибуток від реалізації
продукції або послуг незалежно від того, чи є цей ринок спожив-
чим, чи виробничим. Для таких підприємств ринковий рух товару
та отримання оплати — природний спосіб спілкування із зовніш-
нім середовищем. Якщо підприємство будує стратегію на певній
технології, зміна якої може бути здійснена лише за значних ви-
трат часу й ресурсів, то межі ринку для нього повинні бути від-
сунуті.

На сьогодні рух більше половини валового світового продукту
за ланцюжком доданої вартості та його реалізація відбуваються
не в структурі ринкових, а в структурі інтеграційних зв’язків.

У нашій країні роль інтеграційних зв’язків нині особливо зна-
чна. Однією з основних задач, які доводиться розв’язувати кож-
ному підприємству під час розробки чи перегляду ділової страте-
гії, є питання про ідентифікацію, уточнення меж у господарсь-
кому, адміністративному, технологічному, інституційному й ін-
ших видах середовищ.

Найпоказовішими ознаками, що характеризують організацій-
ну структуру підприємства інтеграційного типу як складної ди-
намічної системи, є характеристики відкритості, розподіленої
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структури, гнучкості, автономності, пріоритету горизонтальних
зв’язків, ресурсозаощаджувальних стратегій і навчання. Комбі-
нації цих характеристик і відповідних екстремальних принципів
(на кшталт максимальної автономності, мінімально можливого
числа рівнів ієрархії, мінімальних запасів) визначають підкласи
підприємств нового типу.

Метою та перевагами інтеґрації є:
― зниження рівня невизначеності в постачанні та збуті;
― обмеження конкуренції;
― безперервне опанування інноваціями;
― зниження витрат (скорочення транспортних витрат, розши-

рення масштабу виробництва за зменшення умовно постійних
витрат).

Стосовно інтеграційної концепції підприємства прийнято вио-
кремлювати два типи інтеграції — вертикальну й горизонтальну.

Вертикальну інтеграцією розуміють як встановлення інтеґра-
ційних зв’язків із підприємством-постачальником (інтеграція
вниз) або підприємством-споживачем (інтеграція догори) проду-
кції цього підприємства. До вертикальної належить також інтег-
рація виробництва й мережі збутових підприємств. Класичним
прикладом вертикальної інтеграції є дії німецької компанії
Singer, яка в один із періодів своєї діяльності здійснювала весь
цикл виробництва — від видобування та обробки первинних си-
ровинних ресурсів до випуску готових швейних машин.

Відомими прикладами вертикальної інтеграції є дії швейцар-
ських та японських компаній щодо виробництва годинника в 70-
ті роки. Високоінтегровані виробники годинника в Японії змогли
швидко перебудуватися на випуск електронного годинника й по-
сісти місце лідера в цій сфері у 80-х роках. Водночас швейцарські
складальні фірми не були інтегровані з постачальниками деталей
і не змогли організувати виробництво електронних компонент,
тому поступилися позиціями лідерів.

Як методи вертикальної інтеграції виступають консолідація,
групування, франчайзинг і цільова пролонґація. Кожна з наведе-
них форм вертикальної інтеграції має свої переваги та недоліки.

Проте, в цілому, інтеграційна стратегія є невід’ємним елемен-
том у загальній стратегії розвитку підприємства в сучасній еко-
номіці.

Горизонтальну інтеграцію розуміють як встановлення інтег-
раційних зв’язків із підприємствами, що випускають аналогічну
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продукцію. Форми горизонтальної інтеграції включають делегу-
вання функцій за допомогою створення асоціацій, консультатив-
них органів, загальних фінансових органів (банків і холдингів),
органів управління майном (трастів), фінансово-промислових
груп. Горизонтальна інтеграція — наочний приклад організації,
за якої горизонтальне управління між підрозділами (координація
їх діяльності) й зовнішні горизонтальні зв’язки виявляються важ-
ливішими параметрами ефективності, ніж ті, якими володіє тра-
диційне вертикальне управління. Горизонтальна інтеграція спри-
чиняє поступове скорочення числа задач, зумовлених внутріш-
німи чинниками, що зрештою приводить до повнішого задово-
лення інтересів замовників.

Діагональну інтеграцію розуміють як встановлення інтегра-
ційних зв’язків із таким підприємством, яке не є суміжним або
однорідним для поданого, але включене в технологічний ланцю-
жок, що містить однорідні чи потенційно суміжні підприємства.

Мета діагональної інтеграції — дія, що цікавить підприємство
непрямим чином для посилення взаємної залежності учасників
ланцюжка.

Отже, сучасне рухоме чи гнучке підприємство є цілковито ін-
тегрованою організацією, в якій інформаційні потоки пронизу-
ють усі підрозділи. Його архітектура визначається принципами
як найповнішої адаптації до змін середовища, максимально шви-
дкої реакції та максимальної гнучкості організаційної структури.
Інформаційно-фінансовий підхід, що є розвитком і синтезом по-
ложень неоінституційної, еволюційної та інформаційної теорій
економіки, дозволяє дати продуктивний опис нових підходів до
вивчення процесів інтеграції в інформаційному середовищі під-
приємства, проаналізувати особливості й виробити нові ефектив-
ні методи проектування ІС бухгалтерського обліку, що відпові-
дають вимогам перспективних інтеграційних форм його органі-
зації в сучасних умовах.
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Глобалізаційні та інтеграційні процеси у вітчизняній економі-
ці обумовлюють необхідність регулярного обміну інформацією
та створення єдиного інформаційного простору на основі вироб-
лення науково — обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення
функціонування спеціалізованих інформаційних систем. У пост-
індустріальному суспільстві інформація здобуває ознак найваж-
ливішого ресурсу виробництва, від своєчасного отримання й ви-
користання якого залежить вибір ефективного управлінського
рішення. У системі бухгалтерського обліку регулярно формуєть-
ся та актуалізується організаційно та методично структурована
інформаційна база. Бухгалтерський облік формує інформаційні
ресурси, скористатися якими допомагає аналіз господарської дія-
льності, у тому числі, аналіз виробничих запасів підприємства.
Необхідність систематизації джерел інформації для аналізу виро-
бничих запасів підприємства обумовлюється динамікою економі-
чних перетворень, притаманних вітчизняній економіці, подаль-
шою модернізацією системи бухгалтерського обліку в напрямку
гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності та
вимогами щодо удосконалення інформаційного забезпечення
учасників економічних відносин в умовах розвитку соціальної
відповідальності бізнесу в Україні, що слугує вагомим аргумен-
том на підтвердження актуальності досліджуваної теми.

Тематичний аналіз інформації фахових джерел показав, що
питання інформаційного забезпечення аналізу діяльності підпри-
ємств, у тому числі, й виробничих запасів підприємств, висвітле-
но в численних наукових працях вітчизняних і зарубіжних еко-
номістів. Зокрема, окреслені питання досліджуються у роботах
таких вітчизняних науковців, як К.Ф.Ковальчук, Є.В. Мних,
В.Я.Попович, В.І.Самборський, Ю.С. Цал-Цалко, М.Г. Чумачен-
ко. Джерела інформації для аналізу господарської діяльності під-
приємств розкриваються у роботах науковців країн пострадянсь-
кого простору, зокрема, таких як: М.І. Баканов, Л.А. Богдановска,
Л.І. Кравченко, В.В. Ковальов, В.І. Стражев, А.Д. Шеремет. Утім,
опрацювання спеціальної літератури за темою дослідження до-
зволяє стверджувати, що питання сучасної класифікації інформа-
ційних джерел аналізу виробничих запасів підприємств в умовах
реформування вітчизняної облікової системи висвітлені не дос-
татньо.

Мета даного дослідження полягає в уточненні класифікацій-
них ознак інформаційних джерел аналізу виробничих запасів
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підприємств, що обумовлює необхідність вирішення таких за-
вдань:

⎯ опрацювати загальні теоретичні підходи щодо інформацій-
ного забезпечення аналізу господарської діяльності підприє-
мства;

⎯ систематизувати види джерел інформації аналізу господар-
ської діяльності підприємств;

⎯ уточнити інформаційне забезпечення аналізу виробничих
запасів підприємств.

Роль аналізу в інформаційних системах обумовлюється необ-
хідністю спеціалізації та цільової орієнтації інформації на основі
її попередньої обробки, класифікації, групування з використан-
ням специфічних методів аналізу бази даних. Слід зазначити, що
достовірність аналітичних висновків безпосередньо залежить від
якості інформаційного забезпечення. Відтак, наочно простежу-
ється діалектичний взаємозв’язок між інформатизацією та аналі-
зом — аналіз надає оцінку достовірності, надійності та своєчас-
ності інформації, у той час, як розширення інформаційного забез-
печення дозволяє поглибити аналітичні висновки. Розширення
меж інформаційного забезпечення аналізу обумовлює необхід-
ність докладного розгляду джерел інформації для його проведення.

Поняття інформатизації охоплює сукупність процесів, спря-
мованих на створення умов для задоволення інформаційних по-
треб суспільства [1, с. 503].

Ж. Ванг визначає інформатизацію як процес змін, який харак-
теризується, з одного боку, використанням інформації та інфор-
маційних технологій до такого ступеня, що вони здобувають
ознак домінуючої сили в управлінні економічним, політичним,
соціальним і культурним розвитком, а з іншого боку, зростанням
швидкості, кількості та поширеності інформації [2, с. 5].

С.В. Івахненков підкреслює, що у сучасному світі інформація і
знання здобувають ознак продуктивних сил, тобто ресурсів, які
відрізняються від традиційних умов виробництва, з одного боку,
своєю невичерпністю, а з іншого — складністю ідентифікації вит-
рат, обумовлених створенням інформаційного продукту [3, с. 44].

В.В. Ковальов стверджує, що інформація — це відомості, які
зменшують невизначеність у тій сфері, до якої вони відносяться
[4, с. 326]. Автор визначає інформаційне забезпечення процесу
прийняття управлінських рішень як сукупність інформаційних
ресурсів та способів їх організації, необхідних для реалізації ана-
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літичних та управлінських процедур стосовно певного суб’єкта
[4, с. 323].

М.І. Кравченко писав, що аналіз посідає проміжне місце між
збиранням інформації та прийняттям управлінського рішення.
Тому ефективність аналізу господарської діяльності безпосеред-
ньо залежить від обсягу та якості інформації. Науковець підкрес-
лив, що аналіз не тільки використовує інформацію, але і сам її
продукує [5, с. 269–271].

Висвітлюючи значення інформації в процесі прийняття управ-
лінських рішень, М.Г. Чумаченко писав, що саме інформаційна
система надає необхідну для управління інформацію після обро-
бки даних щодо стану і господарських процесів підприємства та
його оточення [6, с. 46].

Отже, стійкою тенденцією сучасного економічного простору є
інформатизація процесів управління, тобто, глобальний процес
формування та використання інформаційних ресурсів.

Розширення меж інформаційного забезпечення аналізу обумо-
влює необхідність докладного розгляду джерел інформації для
його проведення. М.І. Баканов класифікує джерела інформації на
зовнішні і внутрішні. До зовнішніх науковець відносить оприлю-
днену фінансову звітність підприємств, до внутрішніх — устано-
вчі документи, первинні облікові документи, проектно-технічну
документацію, юридичні документи, дані аналітичного бух-
галтерського обліку, дані оперативного обліку, дані статистично-
го обліку, бухгалтерська звітність, статистична звітність, акти ре-
візій, аудиторських і податкових перевірок, планово-нормативна
документація, бізнес-плани [7, с. 53].

І.М. Матієнко-Зубенко також поділяє джерела інформації, що
забезпечують проведення аналізу, на зовнішні та внутрішні. До
зовнішніх джерел автор відносить матеріали перевірок податко-
вої служби, пояснювальні й довідкові записки, листування з кон-
трагентами, матеріали цільових обстежень, перевірок, спеціаль-
них вибірок, відомості, передані по радіо чи телебаченню, тех-
нічну документацію, бухгалтерську звітність. До внутрішніх дже-
рел науковець відносить бухгалтерський облік і звітність, статис-
тичний облік і звітність, оперативний облік і звітність, позаоблі-
кові дані [8, с. 130–132].

В.В. Ковальов виокремлює чотири основних складових інфо-
рмаційної бази аналізу з різним ступенем систематизації: дані си-
стеми бухгалтерського обліку (первинні документи, облікові ре-
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гістри, управлінська звітність та фінансова звітність); дані си-
стеми податкового обліку; статистичні дані (внутрішня статисти-
ка — ціни на сировину, готову продукцію, тарифи, норми тощо,
та загальноекономічна статистика — індекси цін, курси валют
тощо); несистемні дані [4, с. 321].

Ю.С. Цал-Цалко, характеризуючи джерела інформації для
проведення аналізу, виокремлює нормативно-довідкову інформа-
цію, планові та облікові інформаційні ресурси [9, с. 85]. Науко-
вець наголошує, що всі інформаційні джерела мають відповідати
ознакам корисності даних.

Є.В. Мних, стверджуючи, що інформація про діяльність гос-
подарюючого суб’єкта є предметом праці в аналітичних дослі-
дженнях, виокремив такі види інформаційних ресурсів: нормати-
вно-довідкова інформація, планова інформація, облікова інфор-
мація, звітно-статистична інформація, дані спеціальних обсте-
жень [10, с. 85].

П.Я. Попович, визначаючи інформаційне забезпечення аналізу
господарської діяльності, як систему даних і способів їх обробки,
що дають можливість виявити реальний результат діяльності ке-
рованого об’єкта, вплив на нього відповідних факторів, а також
можливості здійснення необхідних керівних дій, класифікує ін-
формацію, яка використовується при здійсненні аналізу на такі
види: нормативна, планова, облікова і необлікова [11, с. 56].

Варто зазначити, що подібний підхід щодо класифікації дже-
рел інформації для аналізу господарської діяльності досить по-
ширений, зокрема, М.І. Кравченко до складу економічної інфор-
мації відніс планову, нормативну, облікову і звітну інформацію
[5, с. 271]; В.І. Самборський до джерел інформації включив сис-
тему взаємоузгоджених планових і звітних показників, а також
облікових і позаоблікових даних [12, с. 84]; А.Д. Шеремет розпо-
ділив інформацію залежно від функцій у процесі управління на
такі складові: інформація з конструкторської та технологічної
підготовки виробництва, нормативна інформація, планова інфор-
мація, інформація оперативного, бухгалтерського та статистич-
ного обліку, звітність [13, с. 17].

Слід зауважити, що окремі науковці значно звужують коло
інформаційних джерел аналізу господарської діяльності підпри-
ємства. Зокрема, В.О. Подольська та О.В. Яріш пишуть, що дже-
релом інформації для аналізу є звітність: бухгалтерська, статис-
тична, оперативно-технічна, податкова [14, с. 31]. З авторами
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можна погодитись лише за умови, що аналіз проводиться з пев-
ною метою, досягнення якої не потребує конкретних облікових
даних, або позаоблікових відомостей загального характеру.

Протилежний підхід наведений у посібнику за редакцією
К.Ф. Ковальчука. Авторами пропонується класифікація аналітич-
ної інформації за такими ознаками [15, с. 95–96]:

⎯ залежно від середовища — внутрішня, зовнішня;
⎯ залежно від використання — первинна і вторинна (раніше

отримана);
⎯ залежно від джерела надходження — нормативна, планова,

облікова та звітна, позаоблікова, довідникова, дослідницька;
⎯ залежно від форми представлення — якісна (моделі, мето-

дики аналізу), кількісна (в аналітичних таблицях), графічна;
⎯ залежно від етапу аналізу — вихідні дані, проміжна, підсу-

мкова;
⎯ залежно від рівня управління — макроекономічна інфор-

мація, мікрорівнева інформація, інформація про стан низових рівнів
управління — робочих місць, виробничих ділянок, цехів, філій;

⎯ залежно від вірогідності — точна, орієнтовна, неточна;
⎯ залежно від статусу джерела надходження інформації —

офіційна, неофіційна;
⎯ залежно від корисності — необхідна, достатня, зайва;
⎯ залежно від ступеня досяжності — відкрита, закрита;
⎯ залежно від часу оцінки — минула, перспективна, поточна,

оперативна;
⎯ залежно від постійності — умовно-постійна, змінна.
Визнаючи докладність наведеної класифікації, слід відзначити

її теоретичний характер. Дискусійним є твердження, що аналі-
тик-практик буде відбирати зайву або неточну інформацію з пев-
них баз даних.

Отже, проведене дослідження фахової літератури щодо інфо-
рмаційного забезпечення аналізу господарської діяльності дозво-
ляє згрупувати інформаційні джерела за такими видами:

⎯ внутрішні джерела інформації (дані бухгалтерського, ста-
тистичного, оперативного обліку та звітності; планово-норма-
тивні дані; позаоблікова інформація);

⎯ зовнішні джерела інформації (інформація з оприлюдненої
фінансової звітності; позаоблікова інформація).

Такий поділ дозволить обґрунтовано класифікувати джерела
інформації для аналізу виробничих запасів підприємств (рис. 1).
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Тобто, вбачається доцільним застосувати опрацьовані класифі-
каційні ознаки при групуванні інформаційних джерел аналізу
виробничих запасів підприємств із виокремленням внутрішніх
джерел інформації (облікова інформація; планово-нормативні
дані; позаоблікова інформація) і зовнішніх джерел інформації
(інформація з оприлюдненої фінансової звітності; позаоблікова
інформація).

Інформаційні джерела аналізу виробничих запасів підприємств
Внутрішні інформаційні

джерела
Зовнішні інформаційні

джерела
Облікова інформація: фінансова
звітність підприємства (Звіт про
фінансовий стан (Баланс), Звіт про
фінансові результати (про сукуп-
ний дохід), Звіт про рух грошових
коштів, Звіт про власний капітал,
примітки), дані аналітичного та
синтетичного обліку (облікові ре-
гістри), дані управлінського облі-
ку, первинні документи, форми
статистичної звітності

Дані оприлюдненої фінансової зві-
тності як самого підприємства, так
і інших підприємств галузі

Планово-нормативні дані: опе-
раційні і фінансові бюджети, ко-
шториси, бізнес-план, перспек-
тивні, поточні, оперативні,
стратегічні плани, план-графіки
виробництва та постачання, тех-
нологічні карти, проектні завдан-
ня; планові розрахунки, норми і
нормативи затрат і запасу сиро-
вини, матеріалів, палива й енергії

Нормативно — довідкова інфор-
мація: законодавчо — нормативні
акти, постанови уряду, методики
аналізу, розроблені різними агенці-
ями, Міністерством фінансів Украї-
ни, Міністерством економічного
розвитку й торгівлі України, Мініс-
терством доходів і зборів України,
галузевими Міністерствами України

Позаоблікова інформація: юри-
дичні договори господарсько-
правового характеру, технічна і
технологічна інформація, ауди-
торські висновки, матеріали реві-
зій, дані спеціальних обстежень,
доповідні записки, листування

Позаоблікова інформація: дані ста-
тистичних збірників, рекомендації
галузевих нарад, звіти науково-до-
слідних і проектно-конструкторсь-
ких інститутів про науково-дослід-
ні роботи, аналітичні огляди, дані
що публікуються різними аналітич-
ними агенціями, прогнози експер-
тів, фінансових аналітиків

Рис. 1. Джерела інформації для аналізу
виробничих запасів підприємства
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Слід підкреслити визначальну роль облікових даних в аналізі
господарської діяльності підприємства. Втім, інформація пер-
винного й поточного бухгалтерського обліку, вся інформація
управлінського й податкового обліку та статистичної й оператив-
ної звітності не підлягає оприлюдненню, тобто, не доступна зов-
нішнім користувачам. Згідно Закону України «Про бухгалтерсь-
кий облік і фінансову звітність в Україні» не є комерційною
таємницею тільки фінансова звітність підприємства [16]. Але,
згідно положень зазначеного Закону не всі підприємства повинні
оприлюднювати фінансову звітність. Доступною широкому колу
користувачів є фінансова звітність публічних акціонерних това-
риств, підприємств — емітентів цінних паперів, професійних
учасників фондового ринку, банків, страховиків та інших фінан-
сових установ, а також підприємств — суб’єктів електроенер-
гетики.

Отже, до внутрішніх облікових джерел інформації, що вико-
ристовуються при проведенні аналізу виробничих запасів під-
приємства, можна віднести фінансову звітність (стандартизовані
форми і примітки до фінансових звітів), дані аналітичного та си-
нтетичного обліку, дані управлінського обліку, оборотно-
сальдову відомість та інші облікові регістри, облікову політику
підприємства, первинні документи, форми статистичної звітнос-
ті: Звіт про виробництво промислової продукції, Звіт про основні
показники діяльності підприємства, Звіт про фінансові результа-
ти і дебіторську і кредиторську заборгованість, Терміновий звіт
про виробництво промислової продукції (робіт, послуг).

Джерелом внутрішньої планово-нормативної інформації щодо
виробничих запасів підприємства можуть слугувати операційні і
фінансові бюджети, кошториси, бізнес-план, перспективні, пото-
чні, оперативні, стратегічні плани, плани-графіки виробництва та
постачання, технологічні карти, проектні завдання; планові роз-
рахунки, норми і нормативи затрат і запасу сировини, матеріалів,
палива й енергії. Аналізуючи ступінь обґрунтованості норм ви-
робничих витрат використовують технічну документацію (техно-
логічні карти, креслення на вироби); стандарти і технічні умови
на сировину та готову продукцію; технічні звіти; плани організа-
ційно-технічних заходів з використання виробничих запасів на
запланований період, дані про виконання плану заходів за звітній
період. При оцінюванні дотримання затверджених норм витрат
виробничих запасів використовують нормативні, планові і звітні
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калькуляції собівартості окремих виробів чи відповідних кальку-
ляційних одиниць.

До внутрішньої позаоблікової інформації можна віднести
юридичні договори господарсько-правового характеру, технічну і
технологічну інформацію, аудиторські висновки, матеріали реві-
зій, дані спеціальних обстежень, доповідні записки, листування
тощо.

До зовнішньої позаоблікової інформації можна віднести дані
статистичних збірників, рекомендації галузевих нарад, звіти нау-
ково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів про нау-
ково-дослідні роботи, аналітичні огляди, дані що публікуються
різними аналітичними агенціями, прогнози експертів, фінансових
аналітиків.

Слід зазначити, що для проведення аналізу конкурентної по-
зиції підприємства необхідним джерелом інформації слугує фі-
нансова звітність аналогічних підприємств галузі. Тому перелік
зовнішніх джерел інформації доцільно доповнити такою позицією:
«Зовнішні облікові дані — фінансова звітність підприємств —
конкурентів». Також до зовнішніх джерел інформації варто від-
нести нормативно-довідкову інформацію: законодавчо-норматив-
ні акти, постанови уряду, методики аналізу, розроблені різними
агенціями, Міністерством фінансів України, Міністерством еко-
номічного розвитку й торгівлі України, Міністерством доходів і
зборів України, галузевими Міністерствами України.

Отже, джерела інформації для аналізу виробничих запасів
підприємства доцільно розподіляти на два блоки — внутрішні і
зовнішні. Внутрішні, в свою чергу, слід класифікувати на обліко-
ві інформаційні джерела, планово-нормативні та позаоблікові.
Зовнішні джерела представлені інформацією оприлюдненої фі-
нансової звітності, нормативно-довідковою інформацією та поза-
обліковими даними. Уточнена класифікація інформаційних дже-
рел аналізу виробничих запасів може бути використана при
запровадженні його автоматизованої версії на підприємстві.
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THE METHODOLOGICAL PROVIDING OF INNOVATIVE
APPROACHES’ CHOICE TO MEETING THE NEEDS OF STAFF

АНОТАЦІЯ. Розглянуто сутність інноваційних підходів до задово-
лення потреби в персоналі (лізинг персоналу, аутсорсинг, аутста-
фінг, фріланс і хедхантінг), переваги та недоліки їх використання.
Запропоновано методичні рекомендації обґрунтування вибору ра-
ціонального управлінського рішення щодо задоволення потреби у
персоналі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Інноваційні підходи задоволення потреби у пе-
рсоналі, лізинг персоналу, аутсорсинг, аутстафінг, фріланс, хед-
хантінг, багатокритеріальний аналіз.

ANNOTATION. The article deals with the innovative approaches to
meeting the needs of staff. They are staff leasing, outsourcing,
outstaffing, freelance and hedhantinh. The author researches the
advantages and disadvantages of their use. The author proposes the
methodical recommendations of justification of the choice of rational
management decision on meeting the needs of staff.

KEYWORDS. The innovative approaches to meeting the needs of
staff, staff leasing, outsourcing, outstaffing, freelance, hedhantinh,
multicriteria analysis.
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Вступ. У сучасній практиці управління існує багато новітніх,
інноваційних підходів задоволення потреби у персоналі, серед
яких виділяють аутсорсинг, аутстафінг, лізинг персоналу, фрілан-
серсво та хедхантинг. Кожний із наведених інструментів має свої
переваги та недоліки, які впливають на результативність роботи
окремого працівника та підприємства в цілому, а також обме-
ження використання, тобто ситуації, за яких використання того
чи того інструменту буде недостатньо ефективним.

Більшість публікацій, присвячених даній проблематиці, дають
змогу з’ясувати сутність вищезазначених категорій і виокремити
основні переваги та недоліки використання різних підходів до задо-
волення потреби підприємства в персоналі. Аналіз літературних
джерел дозволив нам узагальнити теоретичний матеріал і предста-
вити його у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В ПЕРСОНАЛІ

Переваги Недоліки
Аутсорсинг [1, 10, 13—15, 18, 24]

Дозволяє зосередити зусилля на основ-
них напрямах (функціях) бізнесу і сфоку-
суватися на задоволенні потреб клієнтів і
розвиткові технологій

Можливе зниження продуктив-
ності праці власного персоналу
(наприклад, через втрату моти-
вації)

Забезпечує професійний підхід при під-
борі кадрів і при наданні послуг з кадро-
вого обліку компанії

Часткова втрата контролю над
власними ресурсами

Знижує собівартість функцій, що пере-
даються аутсорсеру, які останній здійс-
нює дешевше завдяки ефекту масштабу,
тобто одночасному виконанню однотип-
них операцій

Загроза невиконання конфіден-
ційності. Аутсорсингова фірма
гарантує, що витік інформації
про замовника неможливий, але
виконання цього пункту не мо-
же гарантуватися стовідсотково

Дозволяє компанії скористатися ресурсами,
доступ до яких за інших умов був би немож-
ливий, наприклад, при розширенні діяльності
через створення дочірніх компаній, структур-
них підрозділів чи при створенні нової ком-
панії (замовник має можливість вибрати аут-
сорсерів, які володіють найбільшим досвідом
в даній області, таким чином покращити
свою репутацію в результаті якіснішого об-
слуговування своїх клієнтів сторонньою спе-
ціалізованою організацією)

Загроза банкрутства аутсорсин-
гової компанії. Як будь-яка фі-
рма, аутсорсингова фірма поте-
нційно може збанкротувати, що
породжує додаткові проблеми з
пошуку іншої аутсорсингової
фірми і передачі їй всіх справ
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Дозволяє компанії гнучко реагувати на
зміни на ринку і всередині компанії (рео-
рганізації, реструктуризації, злиття, по-
глинання та ін.)

Збільшення витрат при недоб-
росовісності аутсорсера

Замовник зберігає необхідний ліміт шта-
тних одиниць, при цьому зберігаючи або
збільшуючи свої трудові ресурси в аут-
сорсинговій формі

Збільшення часу на прийняття
рішень в критичній ситуації

Послуги надаються безперервно (не впли-
вають відпустки, звільнення, лікарняні,
внутрішні суміщення і т.д.) або ж за гну-
чким графіком

Збільшення плинності кадрів

Відсутність потреби в атестації кожного
робочого місця

Збільшення трансакційних витрат

Зменшення ризиків Проблеми координації діяльно-
сті

Активне введення інновацій. Передавши
пріоритетні недиференційовані процеси,
компанія звільняє внутрішні резерви. Це
дозволяє компанії зосередити головні зу-
силля на корпоративних питаннях — ос-
новному джерелі конкурентних переваг.
Таким чином, реалізація моделі аутсор-
сингу допомагає компанії швидко і чітко
перекинути свої внутрішні ресурси з що-
денних операцій в область інновацій

Відсутність стандартів і методо-
логії тягне за собою складність
вимірювання результату і якос-
ті. Уникнути подібного можна
шляхом структурування конт-
ракту по результату, з вимогою
вимірних стандартів

Аутстафінг [1—5, 18]

Скорочення штатної чисельності персо-
налу

Невисока продуктивність праці

Збереження безпосереднього оператив-
ного керівництва співробітниками

Не завжди чіткі гарантії компа-
нії, що надає персонал

Оптимізація відносин з персоналом, заді-
яним в окремих проектах

Не кожен аутстаффер доводить
відсоток виконання заявок хоча
б до 9 5%

Зниження затрат на персонал та оптимі-
зацію ризиків, пов’язаних із цими затра-
тами

Найнятий персонал не відно-
ситься до роботи з повною від-
повідальністю
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Відсутність ризиків трудових спорів, ці
ризики несе аутстафер

Іноді якість послуг не відпові-
дає вимогам замовника.

Можливість побудови багаторівневих моти-
ваційних механізмів, використовуючи в т.ч.
нематеріальний стимул для працівників: бу-
ти переведеним у штат співробітників

Немає одного менеджера, який
вів би договір фірми на протязі
довгого часу, отже, відсутність
належного контролю

Можливість прийому співробітників на
будь-який термін. Мобільність у питан-
нях залучення та скорочення персоналу

Зниження фінансового навантаження, ри-
зиків і збільшення прибутку в розрахунку
на одного співробітника

Скорочення об’єму кадрових і бухгалтер-
ських функцій

Зниження витрат на навчання та підви-
щення кваліфікації персоналу, шляхом
передачі частини цих функцій (тренінги,
семінари)

Перерозподіл статей балансу шляхом
зміни витрат на оплату праці в витрати на
послуги сторонніх організацій, що тягне
за собою зниження бази оподаткування

Повна зосередженість на основному бізнесі

Лізинг персоналу [8, 9, 12, 17]

Отримання кваліфікованого персоналу в
потрібній кількості і за короткий термін

Можливе зниження лояльності
працівників до компанії

Зменшення витрат на компенсаційні па-
кети (для тимчасових працівників вони
або не передбачені взагалі, або мінімаль-
ні)

Не виключена можливість ко-
мерційного шпигунства з боку
тимчасового персоналу

Відсутність простоїв: якщо тимчасовий
працівник захворів або пішов у відпуст-
ку, за контрактом агенція зобов’язана на-
дати на цей час заміну

Дороговизна залученого персо-
налу в порівнянні зі штатним
(компанії доводиться платити за
послуги кадровому агентству в
середньому від 15 до 20 % від
суми фонду оплати праці)
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Можливість необмежену кількість разів
замінювати працівників, якщо вони не
підходять з тих чи тих причин

Моральні проблеми при пере-
веденні співробітників у штат
кадрового агентства

Можливість перевести працівника, що
сподобався, до себе в штат після річного
«випробування» безкоштовно (виклю-
чення витрат на добір персоналу)

Значне зменшення юридичної відповіда-
льності перед працівниками та скорочен-
ня ризиків, пов’язаних з виплатою ком-
пенсацій у випадку їх звільнення

Звільнення служби персоналу організації
від непродуктивної адміністративно-па-
перової роботи, що пов’язана з оформ-
ленням своїх працівників, зменшення обся-
гів кадрового документообігу, виключення
витрат на розрахунок заробітної плати

Можливість перерозподілити статті бю-
джету заробітна плата — послуги (стаття
— інші витрати)

Фрілансерство [7, 19,23]

Не потрібно переїжджати в просторіший
офіс, організовувати додаткове робоче
місце і постійно вдосконалювати його,
щоб співробітник був задоволений. Фрі-
лансери самі відповідальні за своє робоче
місце і робочі інструменти. Навіть біль-
ше: інструменти, якими користуються
фрілансери, часто виявляються доскона-
лішими, ніж ті, які може дозволити собі
фірма

Усі плоди інтелектуальної дія-
льності штатного працівника
вважаються надбанням підпри-
ємства. Якщо співробітник зві-
льнився, то фірма використовує
його оригінальні розробки і не
втрачає клієнтів. А ось фрілан-
сер свої ноу-хау забирає із со-
бою, що формує залежність фі-
рми від конкретних кадрів

Можна не переживати про те, що праців-
ник, який одержує у вас зарплату, не ви-
правдовує всі витрачені на нього кошти

Оплата роботи, виконаної фрі-
лансером, у перерахунку на ви-
трачений на неї час, часто вияв-
ляється вище, ніж якби роботу
виконував співробітник компанії

Наймаючи позаштатних співробітників,
роботодавці можуть справлятися і з тим-
часовим збільшенням обсягу роботи

Знайшовши дешевого фрілансе-
ра, можна потрапити на несум-
лінного чи невмілого працівника
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З’являється можливість заощадити на
податках і багатьох мотиваційних скла-
дових зарплати штатного працівника:
оплаті лікарняних, страховки і т.п.

Неможливість тримати фрілан-
сера під постійним контролем:
можливий «злив» інформації на
сторону і зрив термінів. У той
же час відсутні важелі впливу,
що діють на штатних працівни-
ків

Можна отримати знижки за постійні за-
мовлення в одного фрілансера або пошу-
кати найкраще співвідношення ціна-
якість, використовуючи роботу різних
фрілансерів

Внести невеликі поправки після
оплати роботи може бути вель-
ми проблематично: фрілансер
до цього часу вже може робити
роботу для іншого замовника

При запуску нового проекту можна ско-
ристатися послугами висококласного фа-
хівця, передавши згодом налагоджений
процес штатному працівникові

Вільний агент може бути дуже
зацікавлений у реалізації кож-
ного окремо взятого проекту,
проте розвиток самої компанії
його мало цікавить

Фрілансер відрізняється якісно іншою,
ніж штатні співробітники, внутрішньою
самодисципліною та вмінням оперативно
реагувати на потреби клієнта

Хороший фрілансер часто ви-
конує одночасно кілька замов-
лень у стислі терміни, що зму-
шує його використовувати
напрацьовані раніше шаблони

Фрілансери приносять нові знання та до-
свід в компанію

У фрілансера можливий брак
доступу до інформації, потріб-
ної для розробки проекту

Іноді залучення фрілансерів — це єдиний
спосіб вирішити непрофільні завдання,
або подвоїти і навіть потроїти кількість
одночасно виконуваних замовлень без іс-
тотного збільшення накладних витрат

Відсутній чіткий контакт з фрі-
лансером. Якщо в голову мене-
джера прийшла геніальна ідея,
то немає гарантії, що фрілансер
тут же приступить до її впрова-
дження в життя

Фрілансер у якийсь момент може
вирішити, що дана фірма — при-
мхливий замовник, що постійно
вимагає переробок, і що легше
відмовитися від співпраці з нею,
зробивши за цей час роботу для
двох інших. Це може статися са-
мий невідповідний момент
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Хедхантинг [11, 16, 20, 21, 22]

Дані фахівці добре знайомі з ринком
кандидатів і зможуть знайти необхід-
ного фахівця, навіть зі специфічними
навичками, вміннями та досвідом від-
повідно зі стратегіями розвитку бізнесу
і поточними завданнями замовника

Залучаючи до співпраці агентства,
фірми свідомо закладають висо-
кий рівень оплати майбутнього
співробітника, таким чином, збі-
льшуючи витрати підприємства
без гарантій, що знайдена людина
буде результативно працювати

Нестандартний творчий підхід до роботи Досить висока вартість послуг
професійного експерта (у світовій
практиці гонорар за пошук і пе-
реманювання складає 30 % від за-
гального річного доходу прийня-
того на роботу кандидата)

Велика тривалість виконання за-
мовлення (часом воно може три-
вати близько року)

Досить серйозні наслідки можуть
мати зіпсовані відносини з парт-
нерською компанією, з якої за-
просили працівника

Високий кредит довіри людині зі
сторони і високий рівень оплати її
праці, викликає роздратування у
давно працюючих фахівців ком-
панії: вони можуть чинити серйо-
зний опір діяльності новачка

Відсутність професіональної під-
готовки хедхантерів

* — складено авторами

Постановка проблеми. На жаль, визначення сутності катего-
рій і з’ясування можливостей їх використання на теоретичному
рівні дає змогу керівникам підприємства лише на інтуїтивному
рівні прийняти рішення щодо вибору певного підходу у конкрет-
ній практичній ситуації. Знову ж таки інтуїтивний метод прийн-
яття рішень не завжди є найефективнішим. У цьому аспекті вва-
жаємо за потрібне сконцентрувати увагу на обґрунтуванні
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методичного інструментарію, який би дав змогу менеджерам ви-
користовувати раціональну технологію прийняття рішення щодо
можливості задоволення потреби у персоналу.

Результати дослідження. Для оцінювання зазначених методів
задоволення потреби у персоналі щодо їх можливості та доціль-
ності використання підприємством ми пропонуємо провести ба-
гатокритеріальний аналіз із використанням різних методик. Для
проведення аналізу було виділено сім факторів, які мають найбі-
льший вплив на ефективність рішення щодо застосування тієї чи
іншої методики:

1) складність роботи, що може бути виконана (10-ти бальна
шкала оцінювання експертами);

2) чіткість контролю над діяльністю (10-бальна шкала оціню-
вання експертами);

3) кваліфікація персоналу і як результат якість виконаної ро-
боти (100-бальна шкала оцінювання експертами);

4) ризики при здійсненні (50-ти бальна шкала оцінювання
експертами);

5) вартість проведення (100 бальна шкала оцінювання експе-
ртами);

6) податкове навантаження (50-бальна шкала оцінювання
експертами);

7) рівень конкуренції між працівниками фірми при викорис-
танні (10-бальна шкала оцінювання експертами).

У табл. 2—7 наведено результати проведеного аналізу, за яко-
го К — критерій (у вже описаному порядку), а Р — ранг.

Таблиця 2
ОЦІНЮВАННЯ ПІДХОДІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ

ЗА МЕТОДОМ КРИТЕРІАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

 К 1 К2 К3 К4 К 5 К6 К 7

Аутсорсинг 3 8 60 50 70 40 4

Аутстафінг 4 9 70 40 60 18 6

Лізинг 9 7 100 35 80 25 8

Фрілансерство 5 5 75 45 45 20 5

Хедхантинг 8 6 75 45 90 35 9

Обмеження ≥ 5 ≥ 7 ≥ 70 ≤ 45 ≤ 80 ≤ 25 ≤ 8
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Метод критеріальних обмежень полягає у встановленні щодо
кожного фактору порівняння граничних меж доцільності їх вико-
ристання залежно від того, чи потрібно максимізувати чи мінімі-
зувати кінцевий результат [6, с. 135]. За даним методом оціню-
вання, лізинг адміністративного персоналу є оптимальним варіан-
том для фірми.

Таблиця 3
ОЦІНЮВАННЯ ПІДХОДІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ
ЗА МЕТОДОМ ГОЛОВНОГО КРИТЕРІЮ

 К 1 К2 К3 К4 К5 К6 К 7

Аутсорсинг 3 8 60 50 70 40 4
Аутстафінг 4 9 70 40 60 18 6
Лізинг 9 7 100 35 80 25 8
Фрілансерство 5 5 75 45 45 20 5
Хедхантинг 8 6 75 45 90 35 9
Обмеження ≥ 5 ≥ 7 ≥ 70 ≤ 45 ≤ 25 ≤ 8

За даним методом виділяється критерій, результат за яким для
організації є найважливішим, тобто за яким саме фактором кері-
вництво підприємства надає перевагу тому чи іншому підходу [6,
с. 107]. За даним методом найдоцільнішим є використання фрі-
лансерства як методу забезпечення фірми в персоналі.

Таблиця 4
ОЦІНЮВАННЯ ПІДХОДІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ ЗА МЕТОДОМ SMART

Бальна
оцінка 60 40 80 70 100 90 50

 

К1 К 2 К3 К4 К5 К6 К 7

Зв
аж

ен
а 
оц
ін
ка

ал
ьт
ер
на
ти
ви

Ре
йт
ин
г

А1 3 8 60 50 70 40 4 40,0000 3

А2 4 9 70 40 60 18 6 34,5306 4

А3 9 7 100 35 80 25 8 44,7347 2

А4 5 5 75 45 45 20 5 33,8776 5

А5 8 6 75 45 90 35 9 45,8571 1

Вага 0,12244898 0,081632653 0,163265306 0,142857143 0,204081633 0,183673469 0,102040816
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За даним методом проводиться зважена оцінка альтернатив (у
даному випадку інноваційних підходів) на основі виставлення
експертами бальної оцінки кожному критерію за 100-бальною
шкалою [6, с. 156]. Саме завдяки даним діям визначається вага
даного критерію та зважені оцінки кожної альтернативи. За да-
ним методом, підприємству варто надати перевагу хедхантингу,
як методу переманювання кваліфікованих працівників і лізингу
персоналу в даному відділі.

Таблиця 5
РЕЗУЛЬТАТ ОЦІНЮВАННЯ ПІДХОДІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ ЗА МЕТОДОМ SAW

S Рейтинг

А1 0,62722708 5

А2 0,78010204 3

А3 0,79012472 2

А4 0,80612245 1

А5 0,63867833 4

Оцінювання за даним методом проводиться на основі враху-
вання особливостей факторів порівняння — який потрібно мак-
симізувати, а який мінімізувати [6, c. 125]. Як можна зрозуміти з
табл. 5, яка показує результати аналізу за методом SAW, органі-
зації в своїй діяльності варто застосовувати фрілансерство. Друге
місце в рейтингу підходів посідає лізинг персоналу, що говорить
про доцільність його застосування у зв’язку зі специфікою діяль-
ності компанії та наявності на просторах України не достатньої
кількості висококваліфікованих, не зайнятих на інших підприєм-
ствах спеціалістів аграрного сектору.

Даний метод, як і попередній, враховує направленість крите-
ріїв, тобто їх вплив на систему управління персоналом [6, c. 118].

Як можна зрозуміти за результатами табл. 7, а саме рейтингом
альтернативних підходів, підприємству, варто використовувати
фрілансерство та лізинг для забезпечення потреби у персоналі
кадрової служби та виконання специфічних робіт, які потребують
високого рівня кваліфікації та які не можуть бути виконані наяв-
ними співробітниками фірми.
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Таблиця 6
ОЦІНЮВАННЯ ПІДХОДІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ ЗА МЕТОДОМ COPRAS

 К1 К2 К3 К 4 К5 К6 К7

Вага 0,08163 0,12245 0,16327 0,14286 0,20408 0,18367 0,10204

Функція max max max min min min min

А1 0,22857 0,10345 0,15584 0,23256 0,2029 0,28986 0,125

А2 0,25714 0,13793 0,18182 0,18605 0,1739 0,13043 0,1875

А3 0,2 0,31034 0,25974 0,162791 0,23188 0,18116 0,25

А4 0,14286 0,17241 0,20779 0,20930 0,13043 0,14493 0,15625

А5 0,17143 0,27586 0,19481 0,20930 0,26087 0,25362 0,28125

Таблиця 7
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО АНАЛІЗУ ЗА МЕТОДОМ COPRAS

S+ S_ 1/S_ Z+ Z_ Z Рейтинг

0,63265 40,7554

0,05677 0,14062 7,11115 0,056769972 0,11038761 0,167157582 5

0,06757 0,10516 9,50927 0,067565369 0,147613989 0,215179358 3

0,09673 0,12936 7,73016 0,096734511 0,119996581 0,216731092 2

0,0667 0,09908 10,0926 0,066698959 0,156668559 0,223367518 1

0,07958 0,15842 6,31226 0,079578128 0,097986323 0,177564451 4

Даний метод ґрунтується на знаходження відстані до найкра-
щої альтернативи, шляхом виокремлення максимальних значень
серед інших альтернатив за критеріями, які необхідно максимізу-
вати, та мінімальних значень за факторами, які варто мінімізува-
ти для отримання найкращого результату. Рейтинг альтернатив
визначається за величиною відстані кожної з них до найкращої
альтернативи [6, c. 167]. Отриманий результат вказує на доціль-
ність використання фрілансерства та лізингу висококваліфікова-
ного та вузькоспеціалізованого персоналу для поліпшення діяль-
ності кадрової служби та функціонування системи управління
персоналом на підприємстві.
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Таблиця 8
ОЦІНЮВАННЯ ПІДХОДІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ

ЗА МЕТОДОМ LINMAP («ІДЕАЛЬНОЇ ТОЧКИ»)

 К1 К 2 К3 К4 К5 К 6 К 7
∑wi*
(rij —

– rj + )2
Si Ранг

А1 0,501 0,2148 0,3434 0,517 0,443 0,6191 0,269 0,061307 0,248 5
А2 0,564 0,2864 0,4007 0,413 0,38 0,2786 0,403 0,024567 0,157 3
А3 0,439 0,6445 0,5724 0,362 0,506 0,3870 0,537 0,020781 0,144 2
А4 0,313 0,3581 0,4579 0,465 0,285 0,3096 0,336 0,019468 0,14 1
А5 0,376 0,5729 0,4293 0,465 0,569 0,5417 0,604 0,049098 0,222 4
w 0,082 0,1224 0,1633 0,143 0,204 0,1837 0,102
А+ 0,564 0,6445 0,5724 0,362 0,285 0,2786 0,269

Таблиця 9
ОЦІНЮВАННЯ ПІДХОДІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ ЗА МЕТОДОМ TOPSIS

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К 7 Sі
+ Sі

- Cі* Р

А1 0,041 0,026 0,0561 0,074 0,090 0,114 0,027 0,1 0,05 0,32 5

А2 0,046 0,035 0,0654 0,059 0,077 0,051 0,041 0,06 0,08 0,58 3

А3 0,036 0,079 0,0934 0,052 0,103 0,071 0,055 0,06 0,09 0,59 2

А4 0,026 0,044 0,0748 0,066 0,058 0,057 0,034 0,05 0,09 0,65 1

А5 0,031 0,070 0,0701 0,066 0,116 0,099 0,062 0,09 0,05 0,35 4

A+ 0,046 0,079 0,0934 0,052 0,058 0,051 0,027

A- 0,026 0,026 0,0561 0,074 0,116 0,114 0,062

На відміну від попереднього методу, в даному виокремлю-
ються дві штучні альтернативи — найкраща та найгірша. Осно-
вою застосування даного методу є знаходження відстані кожної
альтернативи до А+ та А– відповідно [6, c. 171]. Оптимальним
підходом до використання компанією за даною методикою є фрі-
лансерство, за яким в рейтингу слідує лізинг персоналу HR-
відділу.
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Даний метод є дещо схожим до попереднього, оскільки в ньо-
му також визначаються дві штучні альтернативи, розраховується
відстань до ідеальної та максимальні жалкування кожної з них [6,
c. 126]. Як стає зрозумілим з табл. 10, за даною методикою керів-
ництву підприємства варто застосовувати фрілансерство та аутс-
тафінг у роботі кадрової служби.

Таблиця 10
КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ VIKOR

ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПІДХОДІВ

Si Ri Q Ранг

А1 0,746031746 0,183673469
u=0,5

0,90625 4

А2 0,380952381 0,12244898 S+ 0,3396 0,175849607 2

А3 0,339620697 0,158730159 R+ 0,0952 0,291666667 3

А4 0,377241806 0,095238095 S– 0,7460 0,046284555 1

А5 0,726963513 0,204081633 R– 0,2041 0,976540705 5

Отже, після проведення аналізу інноваційних підходів за різ-
ними методиками можна дійти висновку про доцільність викори-
стання фрілансерства, оскільки саме ці спеціалісти можуть вико-
нати певну специфічну роботу доволі дешево, а саме однотипну
нескладну роботу, на виконання якої працівникам кадрової слу-
жби не вистачає часу, наприклад, процес попереднього відбору
працівників до організації. Проте, потрібно зважати на встанов-
лення конкретних термінів робіт у процесі підписання договору
підряду та умов його виконання.

Також, на другому місці серед виділених підходів у рейтингах
переважної більшості методів знаходився лізинг персоналу. Цей
підхід є доцільно використовувати щодо адміністративного пер-
соналу для виконання нестандартних робіт, пов’язаних з персо-
налом, які вимагають від фахівця широких знань, високої квалі-
фікації та творчого потенціалу для здійснення, наприклад, про-
ведення реструктуризації кадрової служби тощо. Лізинг персона-
лу є доволі дорогим підходом забезпечення потреби в працівни-
ках, проте доволі результативним за ситуації відсутності потріб-
ного спеціаліста.
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Висновки. Використання різних методичних інструментів
(зокрема таких, що розглянуті у статті) у процесі прийняття
управлінського рішення щодо вибору одного з інноваційних під-
ходів задоволення потреби у персоналі дозволить керівникам
зробити цей процес виваженим та обґрунтованим, тобто дасть
змогу уникнути можливості прийняття хибного рішення. Це в
свою чергу підвищить ефективність управлінської діяльності та
результативність роботи окремого структурного підрозділу та
підприємства в цілому, що особливо важливо в умовах конкурен-
тної боротьби, коли персонал підприємства виступає його основ-
ним стратегічним ресурсом.
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF AGENT-ORIENTED
MODELLING OF ECONOMIC PROCESSES

АНОТАЦІЯ. В статті систематизовано основні положення концепції
агентно-орієнтованого моделювання (АОМ). Визначено мету, уза-
гальнено та розкрито зміст методологічних принципів, на яких базу-
ється концепція АОМ. Розглянуто властивості економічних агентів.
Досліджено процес еволюції агентно-орієнтованих моделей, уза-
гальнено етапи їх побудови та реалізації, розкрито зміст кожного
етапу, проаналізовано структурно-логічне наповнення моделей. За
результатами дослідження виокремлено сильні та слабкі сторони
АОМ, зроблено висновки щодо доцільності застосування цього під-
ходу для дослідження складних економічних систем.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: концепція агентно-орієнтованого моделювання,
властивості агентів, принципи, етапи, структура агентних моделей
ANNOTATION. The main principles of agent-oriented modelling
(AOM) conception have been systematized in the article. The goal
was defined; the content of the methodological principles, on which
AOM concept`s based, were summarized and revealed. The
properties of economic agents were reviewed. The process of
evolution of agent-oriented models was investigated; the stages of its
construction and implementation were generalized; the content of
each stage was revealed; the structural and logical content of models
was analyzed. According to the results of the research, the strengths
and weaknesses of agent-oriented modelling were distinguished; the
conclusions regarding the expediency of implementation of this
approach for the research of complex economic systems were made.

KEYWORDS: arent-oriented modelling conception, agent properties,
principles, stagesand structure agent-oriented models.

Постановка проблеми. В сучасних наукових дослідженнях еко-
номіко-математичне моделювання є одним з ефективних інструмен-
тів вирішення проблем, які виникають в складних економічних сис-
темах, де проведення експериментів з реальними об'єктами прак-

© А. О. Примостка, 2014
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тично неможливе. З розвитком та ускладненням суспільних відносин
виникає необхідність спрощення представлення складних систем та
урахування в них можливих дій користувача. Ефективним способом
вирішення цієї проблеми став агентно-орієнтований підхід до моде-
лювання складних систем, який одним з видів імітаційного моделю-
вання. Ключова ідея концепції агентно-орієнтованого моделювання
(АОМ) полягає в припущенні, що прості правила поведінки окремих
агентів генерують складну поведінку системи в цілому. Імітуючи од-
ночасні операції та взаємодію багатьох агентів агентно-орієнтована
модель дозволяє відтворити та передбачити появу складних явищ в
економічній системі. Особливістю агентно-орієнтованого моделю-
вання, яка відрізняє його від інших методів економіко-математичного
моделювання, є те, що вирішення цих досить складних питань втілю-
ється у відносно простій моделі окремого агента.

Агентно-орієнтоване моделювання є інноваційним напрямом
наукових досліджень і успішно застосовується у багатьох науко-
вих галузях, таких як біологія, екологія, фізика, соціологія. Ціл-
ком закономірно, що розвиток агентно-орієнтованого моделю-
вання не міг не поширитися на економічну сферу. Як наслідок, в
економічних науках сформувався окремий напрям наукових до-
сліджень, який отримав назву «агентно-орієнтована обчислюва-
льна економіка» (Agent-based computational economics). Цей на-
прям є альтернативою стандартним підходам до моделювання,
що базуються на припущенні про існування ринкової рівноваги,
досягти якої в сучасних реаліях практично неможливо. На проти-
вагу цьому, агентно-орієнтоване моделювання сконцентроване на
вивченні міжособистісної та соціальної взаємодії агентів у дина-
мічній перспективі. Переваги агентно-орієнтованого моделюван-
ня зумовили його поширення в дослідженнях економічних про-
цесів та явищ, що й обумовлює актуальність пропонованої статті.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Дослідженню конце-
птуальних засад агентно-орієнтованого моделювання економіч-
них процесів присвячено праці багатьох зарубіжних і вітчизня-
них науковців, таких як Г.Марковіц, Т. Кім, Дж.Холланд, Дж.Х.
Міллер, М. Леві, Г.Леві, С. Соломон, Е.Зіщанг, Т.Люкс, М. Мар-
чезі, С. Чен, М. Грубер, А. Бахтизін, В. Гужва, М. Краснюк та
інші [1-17]. Разом з тим, вивчення та узагальнення наукових роз-
робок засвідчує, що парадигма агентно-орієнтованого моделю-
вання знаходиться на етапі становлення, а тому потребує постій-
них наукових пошуків. Метою цього дослідження є система-
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тизація та узагальнення основних концептуальних положень аге-
нтно-орієнтованого моделювання.

 Виклад основного матеріалу дослідження. Метою агентно-
орієнтованого моделювання є виявлення та пояснення агрегованих
закономірностей (узагальнених властивостей) економічної систе-
ми, які виникають з повторюваної взаємодії між автономними ге-
терогенними агентами. В контексті АОМ, під економічними аген-
тами розуміють сутності (об’єкти, неподільні одиниці), які
працюють, взаємодіють, розвиваються, навчаються, створюють
цінності та обмінюються ними [7, 8, 9]. Економічні агенти мають
властивості автономності, інтерактивності, гетерогенності, здатно-
сті розвиватися. Дослідження, які проводяться в рамках АОМ, ба-
зуються на використанні комп’ютерних систем для вивчення про-
цесів розвитку та функціонування децентралізованих економічних
ринків у межах контрольованих експериментальних умов. Інстру-
ментарій АОМ дозволяє представити складні економічні системи
через прості правила поведінки окремих агентів. Агентно-
орієнтовані моделі використовуються для побудови штучних еко-
номічних систем за допомогою комп’ютерної симуляції.

Погляди вчених на процес еволюції АОМ дещо розходяться. Де-
які вчені вважають агентно-орієнтоване моделювання новим на-
прямом, інші стверджують, що воно має глибоку історію і бере по-
чаток ще з теоретичної машини фон Неймана [7, с.118-128; с.356-
357]. Виконуючи детальний покроковий алгоритм, машина фон Не-
ймана могла створити свою точну копію, а отже, мала здатність до
самовідтворення. Розвиток цього напряму та вдосконалення моде-
лей привело до створення так званих клітинних автоматів. Згодом
друг фон Неймана — Станіслав Улам запропонував відтворювати
машину на папері як набір клітинок, що і поклало початок розвитку
клітинних автоматів. Найбільш відомою реалізацією клітинного ав-
томата стала гра «Життя», запропонована Джоном Хортоном Кон-
веем (John Horton Conway), що відрізняється від машини фон Не-
ймана достатньо простими правилами поведінки агентів [10, с. 25]

Однією з перших моделей, побудованих на базі концепції агент-
но-орієнтованого моделювання, була модель сегрегації Томаса Шел-
лінга (1971 р.). Хоча Т.Шеллінг спочатку використовував не комп'ю-
тери, а проводив імітацію за допомогою монет і графів, зображених
на папері, його підхід втілює основні положення концепції агентно-
орієнованого моделювання, як сукупності автономних агентів, що
взаємодіють у загальному зовнішньому середовищі із глобальними
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параметрами, які можна спостерігати. В 1980-х роках основні поло-
ження АОМ отримали розвиток в працях Роберта Аксельрода, який в
межах агентно-орієнтованої концепції розробив модель турніру еко-
номічних агентських стратегій, в якій взаємодія агентів обмежувала-
ся для визначення переможця. В подальшому Р. Аксельрод звернувся
до розробки багатьох інших моделей на базі концепції агентів в сфері
політології [11, 15]. Однією з перших агентно-орієнованих моделей,
які імітували поведінку біологічних систем і містили соціальні харак-
теристики, стала робота Крейга Рейнольдса, в якій він побудував мо-
делі зграй. Це була спроба моделювати реальність живих біологічних
агентів, відому як модель «Штучне життя» («Artificial life»).

Період 1990-х років був досить продуктивним для розвитку
АОМ [1-5]. В цей час відбулося розширення сфери застосування
АОМ в галузь соціальних наук. Найбільш відомим досягненням
стало створення масштабної агентно-орієнтованої моделі — так
званої моделі Сахана (Sugarscape), розробленої Джошуа М. Епш-
тейном і Робертом Акстелом для моделювання і дослідження та-
ких соціальних явищ, як сезонні міграції, забруднення навколиш-
нього середовища, статеве розмноження, війна, передача хвороб і
навіть розвиток культури [12]. Серед інших помітних розробок
цих років — агентно-орієнтована модель для вивчення спільної
еволюції соціальних мереж і культури. В цей час вийшов друком
перший підручник з соціального моделювання: «Моделювання для
соціолога» (1999). Автор підручника, Найджел Гілберт, також за-
снував журнал АОМ в галузі соціальних наук: «Журнал штучних
товариств та соціального моделювання». Наукові розробки щодо
АОМ в будь-яких сферах діяльності публікувалися в журналі
«Складні адаптивні системи моделювання» [13].

В 2000-х роках пошуки в сфері агентно-орієнтованого моде-
лювання продовжилися. Так, у 2006 році Рон Сан побудував мо-
дель когнітивної соціальної симуляції, використавши розроблені
ним методи, які на базі моделей людського пізнання будують
агентно-орієнтовану симуляцію культури [14]. З удосконаленням
програмного забезпечення та зростанням потужності обчислюва-
льної техніки, отримали розвиток комп’ютерні симуляції ринків з
індивідуальними адаптивними агентами.

Концепція агентно-орієнтованого моделювання ґрунтується на
певних принципах. В основу концепції агентно-орієнтованого моде-
лювання покладено принцип децентралізованого прийняття рішень
багатьма автономними агентами та зростання внаслідок цього непе-
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редбачуваності поведінки системи на макрорівні, яка формується під
впливом дій на мікрорівні. Але вирішення цих досить складних пи-
тань втілюється у відносно простих моделях окремих агентів, сукуп-
ність яких у процесі взаємодії формують цільову модель економічної
системи. Тому моделювання індивідуальної поведінки агентів та їх
взаємодії дозволяє прогнозувати результат поведінки системи в ціло-
му. Таким чином, глобальна поведінка системи виникає як результат
діяльності багатьох агентів, кожен з яких слідує своїм власним пра-
вилам, живе в загальному середовищі, взаємодіє з середовищем і з
іншими агентами. Відтак, моделювання відбувається на мікрорівні і є
процесом появи з нижчого (мікро) рівня сукупної поведінки системи
на вищому (макро) рівні. Отже, агентно-орієнтоване економіко-
математичне моделювання спрямоване на дослідження економічних
явищ та процесів за допомогою обчислювальних процедур і моделей,
які утворюють сукупність автономних інтерактивних агентів, здатних
до розвитку та навчання, і є методом моделювання знизу вгору.

Процес виникнення нових властивостей системи належить до
тих явищ, в яких ціле не може розглядатися як проста сума його
частин. Іншими словами, індивідуальної поведінки агентів самої
по собі недостатньо, щоб повністю передбачити результат пове-
дінки системи в цілому. Отже, необхідно зрозуміти, як агенти
взаємодіють між собою, щоб поєднати мікро- так макро- рівні у
процесі моделювання. Типовим прикладом є відома модель місь-
кої сегрегації, розроблена Т.Шеллінгом як продовження дослі-
джень на базі першої моделі сегрегації, яку він побудував в
1971р. В моделі міської сегрегації помірні індивідуальні поба-
жання жити з сусідами тієї ж етнічної групи приводять до того,
що агенти поступово розділяються на окремі громади, які повніс-
тю складаються з агентів одного типу.

З іншого боку, сукупний результат поведінки системи може ви-
кликати зміни в індивідуальній поведінці агентів, тобто між агентом
та системою існує двосторонній (як прямий, так і зворотній) зв’язок.
Цей зв’язок характеризується як динамічний, оскільки спочатку фор-
мулюються гіпотези про поведінку агентів та їх взаємодію з іншими
агентами, а потім у процесі моделювання створюється історія агентів,
що відображає наслідки від використання цих гіпотез. Таким чином,
поведінка агентів та їх взаємодія залежить від їхнього минулого до-
свіду і у багатьох агентно-орієнтованих моделях агенти змінюють
свою поведінку, опираючись на минулий досвід. Такий принцип по-
ведінки агентів створює залежність від пройденого шляху, тобто вла-
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стивості, яка характеризує гетерогенність агентів. Дійсно, навіть як-
що властивості двох агентів на початку симуляції були ідентичними,
то в процесі роботи агенти обирають різні стратегії поведінки, вибу-
довуючи власну траєкторію розвитку. Таким чином, з часом агенти
будуть відрізнятися один від одного все більше і більше. Отже, аген-
тно-орієнтовані моделі базуються на принципах децентралізованого
прийняття рішень багатьма автономними агентами та зростання вна-
слідок цього непередбачуваності поведінки системи на макрорівні,
яка формується під впливом дій на мікрорівні. Сучасні дослідження в
сфері АОМ спрямовані на формування інструментарію моделювання
дійсно децентралізованого процесу прийняття рішень [5, 6, 17]. Уза-
гальнюючи сказане, до основних принципів агентно-орієнтованого
моделювання слід віднести: децентралізоване прийняття управлінсь-
ких рішень, переважання індукції над дедукцією, динамізм, історизм,
принципи неадитивності, гетерогенності, інтеграції.

Процес розробки та реалізації агентно-орієнтованої моделі
складається з кількох етапів (табл. 1).

Щодо структурного наповнення агентно-орієнтованих моделей,
то більшість з них на базовому рівні має ідентичну структуру, хоча і з
деякими варіаціями. Маючи популяцію агентів, розташованих у за-
здалегідь сформованому середовищі та їх соціальний контекст, осно-
вним компонентом моделі є процес прийняття рішень цими агента-
ми. Як правило, рішення агентів торкаються можливого обміну чи
взаємодії з іншими агентами, та можуть включати як вибір дії (на-
приклад, кількість товару для придбання або продажу), так і вибір
партнера (наприклад, продавець для покупця, чи покупець до про-
давця). У інших випадках, навпаки, партнери (покупці та продавці)
вибираються випадково за допомогою комп’ютера [14, 15, 16]. Зале-
жно від проблеми, яка вивчається, модель може представляти не
тільки обмін товарами чи послугами, але й спілкування, обмін інфо-
рмацією, пошук порад та інші когнітивні чи соціальні процеси.

Індивідуальний процес прийняття рішень агентами та їхньої на-
ступної взаємодії повторюється декілька разів. На кожному кроці
минулі рішення та дії формують нові рішення. В деяких моделях
агенти поступово змінюють свою поведінку на основі результатів
минулих рішень та змін у зовнішньому середовищі. Соціальний
контекст в моделі може приймати різні форми. Наприклад, агенти
можуть взаємодіяти з будь-якими іншими агентами або лише з об-
раною групою, визначеною як просторова група сусідів (група з об-
меженням на зв’язки). З часом така група може змінювати розмір та



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

408

склад у результаті дій агентів. Набір варіантів рішень, з-поміж яких
агент обирає індивідуальне, можна або задавати наперед, або фор-
мувати поступово в результаті отримання та накопичення інформа-
ції агентом. Правила вибору варіанту рішення варіюються від пра-
вил у формі стратегії чи раціональної поведінки до деякого
задовільного критерію або навіть до випадкового вибору. Це дозво-
ляє проявлятися відмінностям у поведінці агентів в межах однієї
популяції залежно від їхніх індивідуальних властивостей.

Таблиця 1
ЕТАПИ ПОБУДОВИ АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ЗМІСТ

Етапи Зміст етапу

Перший формулювання мети, яку необхідно досягти в процесі моделювання, та
здійснення концептуальної постановки задачі

Другий визначення основних економічних агентів на основі логічних методів
досліджень, а також опис їх характеристик, властивостей та функцій

Третій ідентифікація та опис взаємозв’язків між економічними агентами, а та-
кож виявлення характеру взаємодії агентів між собою та із зовнішнім
середовищем; формалізація поведінки агентів та характеру їх взаємо-
зв’язків

Четвертий формалізоване представлення агентно-орієнтованої моделі як концепту-
ально єдиного комплексу та вибір адекватного технологічного способу
її кількісної реалізації. Для цього можуть бути використано як стандар-
тні програмні засоби, так і (за необхідності) розроблено спеціальне про-
грамне забезпечення; пошук платформи для АОМ і розробка стратегії
реалізації моделі

П’ятий кількісна реалізація моделі, її налаштування та адаптація до реальної
ситуації

Шостий обираються значення параметрів моделі та очікуваний рівень точності,
які відповідають емпіричним спостереженням або спираються на раціо-
нальні судження

Сьомий запуск моделі та аналіз вихідних даних щодо зв'язку між поведінкою агентів на
мікрорівні та поведінкою всієї системи в цілому. В разі значних відхилень від
реальних спостережень за поведінкою економічної системи проводиться кори-
гування та модернізація як окремих агентів, так і моделі в цілому

Восьмий хоча й необов’язковий, але майже завжди виконується. На цьому етапі,
за необхідності, для досягнення більшої точності, коригуються ті пара-
метри моделі, які не адекватні економічним показникам або не можуть
бути оцінені. Також можуть бути внесені зміни до формальної частини
моделі, якщо результати моделювання показали невідповідність емпі-
ричним фактам (реальним показникам)
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Усі структурні елементи моделі, включаючи властивості аген-
тів та початковий стан системи, задаються у рамках ініціалізації
(на початку реалізації моделі). Також потрібно визначити показ-
ники, які характеризують властивості агентів та/або системи в ці-
лому і є предметом вивчення та прогнозування, наприклад шаб-
лони цін та обсяги трансакцій у моделях фінансових ринків.
Технічно існує багато можливостей для задавання різних параме-
трів моделі. Наприклад, час може бути неперервним або дискре-
тним, процеси прийняття рішень можуть бути одночасними чи
послідовними, взаємодія агентів може бути двосторонньою або
багатосторонньою.

Потім агенти починають взаємодіяти протягом деякого часу
без зовнішнього втручання, зазвичай до моменту, поки система
не досягне стабільного стану. Результатом комп’ютерної симуля-
ції є прогнозні значення показників, які характеризують стан сис-
теми, що вивчається. Симуляцію можна повторювати для різних
значень вхідних параметрів та початкових умов з тим, щоб ви-
вчити як точно налаштувати модель для досягнення цільових ре-
зультатів. Цей підхід, що обмежує втручання у модель визначен-
ням початкової точки та правилами взаємодії агентів, називають
методом моделювання «знизу-вгору», оскільки результат зале-
жить лише від поведінки агентів без нав’язування умов рівноваги
(рівноважних цін, раціональних очікувань тощо) ззовні (метод
«зверху-вниз»).

Агентно-орієнтоване моделювання, як й будь-який метод пі-
знання, має як сильні, так і слабкі сторони. Концепція АОМ є
альтернативою стандартним підходам до моделювання з викори-
станням припущення про ринкову рівновагу, які стають неадек-
ватними, коли рівноваги немає. Перевага АОМ полягає тому, що
воно сконцентроване на вивченні міжособистісної та соціальної
взаємодії агентів у динамічній перспективі. Оскільки, спираю-
чись на функцію корисності, досить складно отримати узагаль-
нені властивості системи з індивідуальної поведінки «репрезен-
тативного агента», альтернативним рішенням стає АОМ. Усві-
домлення потенційних переваг, які надає агентно-орієнтоване
моделювання, сприяло його розповсюдженню серед широкого
кола науковців та практиків [17].

До сторін, які ускладнюють процес моделювання, слід віднес-
ти значну кількість аспектів моделювання, що включає обмежен-
ня дій, параметрів та детальні правила поведінки агентів. Досить
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складним є визначення діапазону можливих опцій (дій агента)
моделі. Цей діапазон може бути дуже широким, що зумовлено
виключенням з моделі стандартних припущень щодо раціональ-
ності агентів та рівноваги системи. З позицій не Вальрасівського
аналізу та з агентами, які можуть і не мати властивості повністю
раціональних, моделювання мікроекономічної поведінки суттєво
ускладнюється, і це основна практична задача, що потребує по-
дальших досліджень [17]. Слід визнати, що комп’ютерне моде-
лювання не дає доказів у строгому розумінні, а лише дозволяє
робити індукційні обґрунтування. Симуляцію можна розглядати
у вигляді «чорного ящика», у якому задаються входи (характери-
стики агентів, початкові умови, правила взаємодії) та спостеріга-
ються виходи (показники), але при цьому не має повного розу-
міння внутрішнього механізму роботи системи.

Висновки з проведеного дослідження. Агентно-орієнтоване
моделювання є інноваційним напрямом наукових досліджень і
успішно застосовується в різних галузях науки, в т.ч. в економіці.
В концепції АОЕ в центрі уваги перебуває питання отримання,
накопичення та використання інформації на індивідуальному рі-
вні, а також поширення інформації на рівні системи в цілому. У
агентів, що рухаються від їх персонального досвіду до більш ши-
роких узагальнень завдяки процесу навчання, а не завдяки отри-
манню висновків із заданих припущень, індукція переважає над
дедукцією. Моделювання дає змогу визначити достатні, але не
необхідні умови для виникнення бажаного явища. У цьому сенсі
агентно-орієнтоване моделювання в економічній сфері більш
схоже на інженерні та експериментальні науки, ніж на дедуктив-
ну логіку чи математику. Інструментарій АОМ дозволяє предста-
вити складні економічні системи через прості правила поведінки
окремих агентів. В світовій науці розроблено низку агентно-
орієнтованих моделей різного рівня складності. Ці моделі вико-
ристовуються для побудови штучних ринків за допомогою
комп’ютерної симуляції.
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Постановка проблеми. Деякі студенти мають викривлене
уявлення про роль математичної підготовки в їх майбутній про-
фесійній діяльності, але суспільство потребує спеціалістів з чіт-
ким логічним мисленням, глибокими математичними знаннями й
умінням бачити й реалізовувати можливості застосування мате-
матики в різних конкретних ситуаціях.

Можливо вивчати математику, не маючи визначеної цілі. Цей
стиль викладання є дуже популярним серед викладачів матема-
тики, які відкидають важливість мотивування. Але такий підхід
не прийнятний ні для дослідження, ні для викладання. Врешті-
решт, мотивування є одним із важливіших джерел інтересу до
навчання, а також важливим засобом для розкриття обдаровання.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Проблематика дослі-
дження у контексті визначення важливості мотивації при ви-
вченні та викладанні математики висвітлювалась у публікаціях
В.Т. Білоус, О.Е. Коваленко, Е.Э. Коваленко, О.В. Співаковський,
О.Г. Фомкіна та ін.

Постановка завдання. Перед вищою освітою постають все
нові завдання, у тому числі виховання компетентної особистості
фахівця, із розвитком таких її якостей, як високий професіона-
лізм, активність, ініціативність, мобільність, почуття відповіда-
льності, уміння працювати, швидко орієнтуватися в ситуації,
приймати самостійні рішення, формувати потребу в постійному
оновленні знань і самовдосконаленні. Очевидно, що важливу
роль у формуванні такої особистості відіграє позитивна мотива-
ція студентів до навчання.

Механізмом учбової мотивації є вдале формулювання викла-
дачем цілей і завдань навчальної діяльності в умовах професійної
спрямованості, які мають прийняти студенти і спрямувати свою
діяльність на їх досягнення. В цій роботі важливе значення має
правильна організація педагогічної взаємодії між викладачами і
студентами. Мотивація у вивченні математичного матеріалу по-
винна здійснюватися у всіх формах навчання: лекції, практичні
завдання, самостійна робота; в цілеспрямованому поєднанні ці-
лей, змісту, методів, засобів, форм організації навчальної діяль-
ності студентів та форм контролю.

Викладення основного матеріалу дослідження. Мотивація
[2] — це елемент навчального процесу, результатом якого є на-
вчальна діяльність, яка набуває для тих, хто навчається, конкрет-
ного змісту. При цьому формується стійкий інтерес до неї, і зов-
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нішні задані цілі перетворюються у внутрішні потреби осо-
бистості.

Мотивація відноситься до людських чинників, які штовхають
студента вперед; це нерозривний динамічний процес фізіологіч-
ного та психологічного стану, який керує поведінкою особистос-
ті, визначає її організованість, активність та стійкість, здатність
діяльно задовольнити свої потреби.

На математичній підготовці сьогодні базується професійна
підготовка фахівців більшості галузей, оскільки, крім фактичних
знань, які дає спеціалістові вивчення математичних дисциплін,
сама математика посідає важливе місце у формуванні їхнього на-
укового світогляду, розвитку логічного та абстрактного матема-
тичного мислення, логічної строгості в судженнях, уявлень і
уяви, умінь математизувати ситуації, пов’язані з майбутньою
професійною діяльністю.

Часто стверджується, що математика — суто логічна структу-
ра. Крім того, громадська думка не ігнорує і естетичні аспекти
цієї науки, що пов’язані з гармонією та узгоджуваністю її складо-
вих. В окремих випадках математику розглядають і як цікаву ін-
телектуальну гру. Математика часом виглядає як добірка безглу-
здих міркувань, але якщо розглянути її в історичній перспективі,
то виявиться, що навіть найабстрактніші її розділи на перший по-
гляд далекі від застосувань, тісно пов’язані з конкретними розді-
лами, близькими до застосувань. Саме ці зв’язки в підсумку і ви-
правдовують існування абстрактних розділів.

Більше того, щоб зрозуміти математику, необхідно досягти
повної прозорості на кожному етапі. Але саме в цьому відношен-
ні математика не відрізняється від інших галузей науки. В той же
час неможливо вивчити математику, не маючи уявлення про те,
для чого вона потрібна. Як відомо, в процесі розуміння ціль є
суттєвою потребою. Студенти навчаються швидше і краще, якщо
вони вчаться з визначеною ціллю.

Наявність більш-менш визначеної мети вказує на правильний
шлях, підсилює інтерес, допомагає виокремити головне і відклас-
ти до найкращих часів другорядне. Чим конкретніше визначені
цілі, тим більше проявляється їхній спонукальний вплив. Загаль-
ні, неконкретизовані цілі часто мають характер декларацій і не
стимулюють до діяльності. Конкретизація мети, розробка промі-
жних цілей і засобів їх досягнення — важливий мотиваційний
фактор.
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Мета, яка ставиться людиною самостійно, підсилює мотива-
цію, створює позитивний настрій і утримується довше. Мета, яка
задається ззовні, викликає меншу активність людини, має меншу
спонукальну силу. Коли людина отримує від інших завдання, це
ще не означає, що вона їх автоматично приймає і виконує. Але
перетворення зовнішніх завдань в індивідуальні цілі один з варі-
антів цілеутворення, тобто завдання від інших для суб'єкта ви-
ступають як вимоги, які він неодмінно має виконати. Загальні ці-
лі, суспільні норми, завдання, отримані від викладачів, можуть
стати індивідуальними цілями суб'єкта за умови, що вони є ета-
пом або засобом задоволення потреб особистості. Щоб зовнішня
вимога була прийнятою, стала наміром студента, необхідна його
участь не тільки в постановці завдання, але й в аналізі, обгово-
ренні умов його досягнення, у плануванні тощо. У такому разі
людина виступає не пасивним виконавцем, а активним суб'єктом
діяльності, що сприяє їхній більшій активності.

Якщо мета відсутня, то вивчаються випадкові теми, матеріал
здається нудним та одноманітним — саме таким чином в студен-
тів складається враження про математику як про нагромадження
важких і нудних міркувань. Не даремно кажуть, що чітка поста-
новка задачі — найважливіша частина її рішення.

Отже, при викладанні математики дуже важливо ставити пе-
ред студентами близькі і віддалені цілі з максимально можливою
чіткістю. Іншими словами, студентами потрібна мотивація. Часто
через недостатність знань студенти можуть зрозуміти віддалені
цілі тільки приблизно. Але навіть це приблизне розуміння корис-
не: завдяки цьому студенту легше зрозуміти проміжні цілі, а го-
ловне, ціль вимальовується все чіткіше в міру засвоювання пред-
мета — як за орієнтування на незнайомій місцевості.

Вивчення математики передбачає, що студент повинен вміти
виконувати набуті знання при розв’язуванні конкретних прикла-
дних задач. Цьому повинне сприяти застосування математичних
методів у спеціальних економічних курсах, тобто повинно бути
ефективне співробітництво у сферах, де сходяться інтереси мате-
матичних і спеціальних кафедр. В сучасних умовах успішна ро-
бота економіста неможлива без застосування математичних ме-
тодів.

Через ці причини оволодіння методами і розуміння того, до
чого їх можна застосувати, більш важливе, ніж накопичення
знань та інформації: методи, на відміну від ізольованих теорем і
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результатів, володіють динамікою. Як же вивчають методи? Щоб
відповісти на це запитання, необхідно пам’ятати про те, що мето-
ди — інструмент для дослідження певних цілей. Методи — це
робочий інструмент, і так само, як неможливо опанувати ремес-
ло, вивчаючи каталоги та відвідуючи виставки, так неможливо
вивчати математику, перебуваючи стороннім спостерігачем. Ме-
тодами потрібно користуватися. Але краще, якщо студенти хоча
б частково відкривають їх самі. Як наявність інструменту не ро-
бить людину майстром, так і накопичення знань не робить її ма-
тематиком. Важливішим є вміння їх використовувати як при
розв’язуванні конкретних практичних задач, так і при проведенні
різноманітних теоретичних досліджень. Наявність комп’ютерів
[5] відкриває нові можливості для використання математичних
методів, а тому треба розуміти як правильно поставити матема-
тичну проблему, як правильно підійти до її розв’язання. Необхід-
но усвідомити, що навчання математики або математичних мето-
дів напрямлене на вивчення певних алгоритмів і навчання
пошуку. Часто на адресу викладачів математики лунають докори,
що вони вчать знаходити похідні, інтеграли, тощо, що все це ана-
хронізм, оскільки якщо їм на практиці трапиться подібна задача,
вони просто скористаються комп’ютером або довідником. Це не
завжди так, бо студента треба навчити основних методів аналіти-
чних перетворень, вмінню проявляти в них винахідливість, роз-
винути певне аналітичне чуття, а без цих вправ цього досягти не
можна. Крім того, треба пам’ятати, що використання комп’ютера
і всяких довідників передбачає певний рівень знань, тобто треба
знати, що шукати і де це можна знайти.

Механізмом навчальної мотивації є вдале формулювання ви-
кладачем цілей і завдань навчальної діяльності в умовах профе-
сійної спрямованості, які мають прийняти студенти і спрямувати
свою діяльність на їх досягнення. В цій роботі важливе значення
має правильна організація педагогічної взаємодії між викладача-
ми і студентами.

Реалізація професійної спрямованості [1; 4] навчання матема-
тики і застосування її засобів в сфері виробництва, економіки,
фінансів, менеджменту відбувається шляхом впровадження в на-
вчальний процес економічних задач і завдань для відповідних
розділів курсу згідно навчального плану, з урахуванням відведе-
ного часу та можливостей студентів. При цьому домінуючими
повинні бути задачі методологічного обґрунтування необхідності
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і корисності вивчення математики та задачі усвідомлення пред-
мету як науки і його спеціальних методів. Наступними повинні
бути задачі, що демонструють особливості економіко-матема-
тичних та математично-економічних інтерпретацій та сприяють
формуванню прикладних математичних знань. Виходячи з цього,
важливою є психологічна установка про доцільність та значення
вивчення математичних дисциплін та їх особливого місця в ком-
плексі навчальних дисциплін професійно-орієнтованого напряму.

Задачі економічного [3] змісту сприяють реалізації багатьох
завдань практичного заняття з математики. Вони дають змогу
розкрити методологічні питання взаємозв’язку теорії з практи-
кою, переконуючи студентів в тому, наскільки важливе вивчення
математичних дисциплін для обраної ними економічної спеціа-
льності. Економічні задачі однаково можна використовувати як
для мотивації теми, цілей і завдань практичного заняття шляхом
постановки проблеми, так і для розкриття наукового і практично-
го значення нового матеріалу. Їх навчальні функції одночасно
спрямовані на підвищення математичної підготовки студентів і
на вироблення вмінь застосовувати математичний апарат для до-
слідження економічних процесів і явищ, будувати моделі еконо-
мічних ситуацій, знаходити математичні залежності в реальних
виробничих процесах, передбачати очікуваний результат як на-
слідок аналізу величин, що характеризують дану економічну си-
туацію.

Актуальними являються деякі специфічні задачі вищої мате-
матики, які і формують математичний стиль мислення — стро-
гий, послідовний, оперуючий чітко визначеними поняттями, що в
свою чергу суттєво впливає на розвиток інтелекту сформованого,
є основою дивергентного мислення, необхідного для творчої дія-
льності.

До таких задач відносяться проблемні ситуаційні задачі — за-
дачі, що не мають однозначного розв’язання і вимагають творчо-
го застосування раніше засвоєних знань і умінь. Деякі з таких за-
дач можуть бути розв’язані як елементарним шляхом, так і
методом, що потребує більших розумових витрат. Все залежить
від планування розумових дій студента, які власне є механізмом
мислення і являються результатом об’єднання та переробки ін-
формації. Ситуаційні задачі вимагають від студента не тільки
глибоких теоретичних знань конкретної теми, а й уміння застосо-
вувати уже відомий математичний апарат. При цьому основне за-
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вдання студентів полягає у застосуванні цих знань до комплекс-
ного аналізу ситуації і прийняття рішення в її межах.

Розв’язання задач збагачує студента цікавим досвідом; він
зустрічається з труднощами і вчиться їх оцінювати; він пізнає
можливості і обмеження свого математичного інструментарію.
Розв’язання задач дає нам можливість відкрити нові істини,
про існування яких ми навіть і не здогадувались. Такий досвід
складає враження на молодий розум і сприяє пробудженню
прихованих здібностей, побачити нові аспекти уже відомих
фактів.

Іншими словами, таке викладання математики дає і активні
динамічні знання. Саме знання такого типу відрізняє розум від
книги. Доки йдеться про накопичення інформації, наш розум не
може змагатися з папером. Але знання, зафіксовані на папері, —
це закам’янілі знання. Накопичувальний підхід до навчання шко-
дить найціннішому з того, чим усі в тій або іншій мірі володіють —
безпосередністю, оригінальністю, творчими здібностями. Цікаво,
що дуже часто запас знань обернено пропорційний здібностям
відкривати щось нове, і вчені набагато більше цікавляться від-
криттями, ніж знаннями.

Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи тенден-
ції розвитку науки і техніки, економіки й виробництва, важко
віднайти таку галузь діяльності людини, яка б не потребувала пе-
вної математичної підготовки. Розглядаючи економіку як голо-
вний напрям входження держави у цивілізований світ, можна без
перебільшення сказати, що підготовка фахівців для різних галу-
зей стає фактором першорядного значення. І не останню роль в
процесі їх підготовки відіграють математичні дисципліни, які
сприяють виробленню навиків логічного і самостійного мислен-
ня, забезпечують професійне володіння математичними засобами
аналізу та прогнозування економічних ситуацій, знаходять своє
застосування в конкретних предметних галузях. Сучасного еко-
номіста будь-якого профілю не можна уявити без оволодіння ним
знаннями в галузі математичного моделювання економічних
процесів і інформаційних технологій, які забезпечують не тільки
обробку даних, зменшення затрат часу та зусиль, а і є вирішаль-
ними при прийнятті керівних рішень.

Саме у навчальному закладі розвивається особистість, а за-
вдання викладачів математики — підтримати її, дати поштовх до
пізнання нових знань, сформулювати організованість, активність
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та стійкість, здатність студента задовольняти свої потреби через
соціально схвалювану діяльність, допомогти отримати гарну
освіту, а в подальшому цікаву роботу.
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ
НА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ

GENDER INEQUALITYAND ITS IMPACT
ONTHE LABOR MARKET INUKRAINE

АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано показники гендерної нерівно-
сті в Україні відповідно до даних Державного комітету статистики.
На основі отриманих результатів аналізу було визначено низку
відповідних заходів щодо досягнення гендерної рівності в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ринок праці, середня заробітна плата, гендерні
нерівності, оплата праці.

ABSTRACT. In article the analysis of indicators of a genderinequality
in Ukraine is carried out agrees todata of  the Statecommittee of
statistics. On the basis of thereceived results of the analysis a number
ofcorresponding actions for achievement ofgender equality in Ukraine
has been defined.

KEYWORDS: labor market, average wage, gender inequality, wages.

Постановка проблеми. В економіці сучасної  України є бага-
то проблем і гендерна асиметрія у сфері зайнятості є однією з
найактуальніших через свої обтяжуючі наслідки. Зниження рівня
життя та соціального статусу веде до погіршення здоров’я чоло-
віків та жінок, їх сімей. Реалізація стратегії адаптації населення
за відсутності державного захисту від непередбачених ризиків
ринкової економіки й відмови від системи базового соціального
забезпечення призвела до загострення гендерної економічної не-
рівності, витіснення жінок з ринку оплачуваної праці, їх переті-
кання у неформальний сектор економіки, різкого зростання без-
робіття. Розподіл праці і розподіл доходу за гендерною ознакою
впливає на темпи економічного зростання України. Одним з чин-
ників, що негативно впливає на соціально-економічний розвиток
країни, є гендерна нерівність.

Аналіз останніх джерел. Гендерний підхід до досліджень
проблем зайнятості та безробіття знайшов застосування у працях
зарубіжних і вітчизняних науковців: В. Андерсона, Дж. Анкера,
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Т. Бека, Т. Веблена, Д. Вулфорда, О. Грішнової, Е. Лібанової,
В. Сташенко, Г. Мамонової. На думку багатьох дослідників ген-
дерної проблематики, гендерна нерівність на вітчизняному ринку
праці не є виключно економічним, а скоріше соціально сконстру-
йованим феноменом, який, в свою чергу, погіршує якість людсь-
кого потенціалу, сповільнює економічне зростання, послаблює
систему державного управління, знижує ефективність стратегій
розвитку та боротьби з бідністю, що, звичайно, ж, отримує відо-
браження на структурі і динаміці зайнятості та безробіття.

Предметом гендерних досліджень є соціально-трудовий ста-
тус чоловіків та жінок, його еволюція під впливом змін в умовах
життя людей.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному ци-
вілізованому суспільстві рівний правовий статус жінок і чолові-
ків, а також рівність можливостей для його реалізації у житті су-
спільства, тобто гендерна рівність, давно стали загальним місцем.
Україна теж належить до країн, де рівність між чоловіками і жін-
ками задекларована на законодавчому рівні. Проте реально наше
суспільство продовжує залишатися гендерно нерівним, де біль-
шість власності, влади і загального впливу належить чоловікам.
Актуальність аналізу цієї ситуації зумовлюється не тільки тим,
що вона є несправедливою за визначенням. Вона має негативні
наслідки для економічного розвитку. Обмеження для жінок» мо-
жливостей займатися певними професіями зменшує ефективність
використання людського потенціалу та сприяє посиленню роз-
шарування населення за рівнем доходу» Крім того, крос-
національний аналіз демонструє, що гендерна рівність може ви-
ступати предиктором економічного розвитку. Жінки складають
більшість населення у будь-якому суспільстві, тому зниження
вхідних бар’єрів для жінок призводить до розширення» креатив-
ного класу» і є плідним для постіндустріальної економіки [1].

На сьогоднішній день на ринку праці продовжує існувати тен-
денція дискримінації жінок. Так, жінки в середньому заробляють
менше, ніж чоловіки. Співвідношення зарплат жінок і чоловіків у
2013 році становило 77,2 %. Головним чином, це є наслідком
структурних передумов: горизонтальної сегрегації (жінки займа-
ються менш престижними видами праці) і вертикальної сегрега-
ції (жінки рідше посідають керівні посади високого рівня).

Жінок набагато менше серед представників більш високооп-
лачуваних професій і в бізнесі. Натомість найбільша концентра-
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ція жінок спостерігається у сфері послуг, дрібній торгівлі і бю-
джетній сфері з їхніми низькими доходами і високою часткою
прихованого безробіття [2].

Вертикальна сегрегація є наслідком того, що чоловіки мають
більше кар’єрних перспектив, ніж жінки. Чим вище соціальний
статус посади, тим менше на цих посадах жінок. Так у 2013 році
частка жінок серед держслужбовців першої категорії становила
13,7 %, другої категорії — 28,2 %, тоді як серед службовців
п’ятої-сьомої категорій — 70 % і більше [9]. Кількість підпри-
ємств у приватному бізнесі, які очолюються жінками, за даними
обстежень, втричі менша, ніж очолюваних чоловіками [3].

Але і в межах професій, де переважає жіноча праця, чоловіки ча-
стіше стають керівниками. В результаті середній дохід жінок у та-
ких випадках також є нижчим, ніж у чоловіків. У 2013році 82,6 %
зайнятих у сфері соціального забезпечення складали жінки, але їхня
середня плата складала 85,6 % чоловічої. У фінансуванні, страху-
ванні, кредитуванні 69,3 % зайнятих жінки, їхня середня плата —
65,7 % від чоловічої. У громадському харчуванні відповідні показ-
ники складали 71,3 і 74,5 %, у торгівлі — 65,3 і 75,7 % [5].

Описані тенденції мають певні об’єктивні передумови. Чоловіки
складають більшість працівників серед більш важких і небезпечних
професій, які мають вищі зарплати [2]. Іншою причиною є неба-
жання працедавців наймати жінок репродуктивного віку через ри-
зик виконання обов’язків щодо жінок-матерів (декретна відпустка,
обмеження щодо залучення матерів до певних видів робіт тощо). В
результаті жінки, особливо молоді, виявляються вразливішими на
ринку праці і часто вимушені погоджуватися на нижчі заробітки і
гірші кар’єрні перспективи. Потрапивши до лав безробітних, жінці
важче отримати роботу у будь-якому віці [4].

Не в останню чергу така ситуація пов’язана із суперечливою
роллю жінки в родині, внаслідок чого жінка часто має відповіда-
ти і за свою роботу, і за сімейний добробут і виховання дітей.
Сім’я — чи не єдина сфера, де жінки загалом мають не менше, а
більше впливу, ніж чоловіки. В більшості українських родин ви-
ражений голова є відсутнім, але жінки частіше за чоловіків ви-
значають, яким має бути життя в родині: що купувати, як вихо-
вувати дітей і проводити сімейне дозвілля [4]. У 2013 році 56 %
жінок витрачали на домашню працю в середньому від 2 до 8,5
годин на добу, в той час як лише 34 % чоловіків витрачали на це
стільки ж часу [5]. Як зазначають деякі дослідники, жінки є
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більш залежними від родинних відносин, навіть якщо є менш за-
лежними в них [1].

Гендерна нерівність на ринку праці України залишається досить
високою. Більше того, поступове зростання номінальної заробітної
плати працівників протягом 2013 року супроводжувалося незнач-
ним зростанням гендерного розриву в оплаті праці. Так співвідно-
шення середньої заробітної плати жінок та середньої заробітної
плати чоловіків скоротилося до 77,2 % (відповідні показники стано-
вили 2866 грн та 3711 грн на місяць). Традиційно, найбільші генде-
рні відмінності у рівні заробітків мали місце у промисловості, де се-
редня заробітна плата жінок склала лише 69,7 % чоловічого аналога
(відповідно 2946 грн проти 4227 грн),у тому числі у секторі добув-
ної промисловості та розроблення кар є рівнавіть 55,8 % (3070 грн
проти 6523 грн). Серед інших видів економічної діяльності зі знач-
ним гендерним розривом у оплаті праці — мистецтво, спорт, розва-
ги та відпочинок (62,2 % або 2714 грн проти 4362 грн на місяць),
фінансова та страхова діяльність (66,8 % або 5395 грн проти
8079 грн). Показово, що саме у цих двох видах економічної діяльно-
сті відбулося зростання нерівності щодо оплати праці жінок і чоло-
віків. Слід також зазначити, що у цих двох сферах кількість жінок
значно перевищує кількість чоловіків.

Як і у попередні роки, найменший гендерний розрив у заробі-
тках був властивий видам економічної діяльності з високою кон-
центрацією жіночої зайнятості та нижчими за середній рівнями
оплати праці, а саме: діяльності у сфері адміністративного та до-
поміжного обслуговування (97,5 % або 2490 грн. Проти 2554 грн
на місяць),освіті (91,3  % або 2641 грн проти 2892грн),охороні
здоров я та надання соціальної допомоги (89,9 % або 2318 грн
проти 2580 грн). Середня заробітна плата жінок, що зайняті у
сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів
культури, навіть на 8,5  % перевищила середню заробітну плату
зайнятих чоловіків (відповідно 2793 грн проти 2575грн на мі-
сяць). Аналогічна обернена залежність між величиною гендерно-
го розриву у заробітній платі та її середнім розміром зберігалась
у 2013 році й у регіональному аспекті. Найбільші гендерні розбі-
жності зафіксовано в індустріально розвинених регіонах Півден-
ного Сходу у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській
областях середні заробітки чоловіків випереджали «жіночий» по-
казник на понад 27 %. «Чоловіча» спеціалізація економіки регіо-
нів, вищі за середні по Україні рівні заробітної плати внаслідок
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зосередження тут важкої промисловості виступають основними
детермінантами збереження високої гендерної нерівності в оплаті
праці населення. З іншого боку Тернопільська, Чернівецька та
Херсонська області з їх переважно аграрною зайнятістю населен-
ня характеризувалися найменшим гендерним розривом у оплаті
праці (менше 10 %),однак і найнижчими по країні значеннями
середньої заробітної плати як жінок, так і чоловіків. Окреслені
особливості гендерного співвідношення заробітної плати за ви-
дами економічної діяльності засвідчують збереження високого
рівня гендерної професійної сегрегації на ринку праці України,
без пом якшення якої неможливо забезпечити скорочення розри-
ву в оплаті праці жінок і чоловіків.

Зокрема, статистичні дані довели зростання гендерних відмін-
ностей у заробітній платі працівників зі збільшенням розміру
підприємства (рис. 1):

Рис.1 Співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків
в Україні залежно від розміру підприємства у 2013 році

На невеликих підприємствах середні заробітки жінок навіть
незначно перевищували середні заробітки чоловіків, водночас на
підприємствах, де зайнято більше 1 тис. осіб, розмір «жіночих»
заробітків був у середньому на третину меншим, ніж у чоловіків.
Подібна тенденція простежувалась і за тривалістю стажу праців-
ника: якщо серед осіб зі стажем менше 2 років спостерігалися
найменші гендерні відмінності у рівні оплати праці (14 %),то се-
ред працівників із тривалістю стажу у 15–19 років цей розрив ся-
гав 34 % внаслідок вищої заробітної плати чоловіків (рис. 2).
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Рис.2. Співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків
в Україні залежно від тривалості стажу у 2013 році

Ці дані опосередковано підтверджують поширення проявів ген-
дерної дискримінації на ринку праці України, що виявляються у не-
рівних можливостях працевлаштування, професійного розвитку та
кар’єрного просування жінок і чоловіків. Проаналізувавши резуль-
тати вибіркового обстеження з питань заробітної плати можна зро-
бити висновок, що важливим інструментом подолання проявів ген-
дерної нерівності у рівні доходів залишається здобуття вищої осві-
ти. Наявність якої не лише сприяє підвищенню особистих заробіт-
ків, а й надає жінкам можливість гідно конкурувати на ринку праці.
Саме серед осіб, які мають повну вищу освіту, фіксувалися най-
менші гендерні розбіжності у її розмірі — лише 22 % (відповідно
4273 грн у чоловіків та 3333грн у жінок). На противагу цьому, серед
осіб із базовою загальною середньою освітою такий розрив зростав
до 35 %,а розмір середніх заробітків зменшувався, відповідно, до
2442 грн та 1609 грн на місяць. Однак ефективне використання
освітних переваг можливе лише за умови формування системи осві-
ти, вільної від гендерних стереотипів та упередженості на всіх рів-
нях — від дошкільного виховання до вищих навчальних закладів.

Позитивний вплив на гендерні перетворення справляє Держа-
вна програма забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків на період до 2016 року, що проголошує одним із пріо-
ритетів інтеграцію гендерних підходів до системи освіти.  Ухва-
лення цієї Державної програми після трирічної відсутності поді-
бного програмного документу у сфері забезпечення гендерної
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рівності є важливим імпульсом, що стане підґрунтям відбудови
національного механізму забезпечення рівних прав і можливос-
тей жінок і чоловіків, дієвість якого була втрачена внаслідок ад-
міністративної реформи 2011 року. Проголошення конкретних
завдань гендерної політики, закріплення відповідних повнова-
жень за Міністерством соціальної політики України та виділення
цільового обсягу фінансування дозволяє сподіватися, що реаліза-
ція Державної програми прискорить гендерні перетворення.

Висновок. Необхідно активізувати гендерну політику для по-
долання усталених стереотипів щодо розподілу соціальних ролей
жінок і чоловіків, які досі зберігаються в українському суспільст-
ві та зумовлюють репродукування гендерної нерівності. Всебіч-
ний розвиток соціально-побутової інфраструктури, особливо у
сільській місцевості, також сприятиме скороченню гендерної не-
рівності в розподілі робочого часу та розширенню можливостей
гармонічного поєднання сімейних та професійних обов’язків як
для жінок, так і для чоловіків.
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