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НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ПРОЦЕСУ  ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 
В УКРАЇНІ

У статті розглядаються проблеми розвитку процесу професіоналізації 
менеджменту в Україні. Обґрунтовується необхідність професіоналізації 
управлінських кадрів, які є найбільш дефіцитним ресурсом сучасного реформу-
вання економіки України. Досліджуються деякі структурні елементи механізму 
впровадження професіоналізації управлінської діяльності в Україні. Показана 
роль університетів у розвитку системи менеджмент-освіти та досліджуються 
фактори ризику цієї діяльності, які спричиняють процеси гальмування 
професіоналізації управлінської діяльності в Україні.

Ключові слова: професіоналізація управлінської діяльності, 
менеджмент-освіта, фактори ризику, інноваційна підготовка, управлінська 
свідомість, етапи професіоналізації, зміст управлінської підготовки, критерії 
оцінки, результативність менеджменту.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні основний 
ресурс, який є особливо дефіцитним – це професійна компетенція 
управлінських кадрів. При цьому більша частина управлінців із опти-
мізмом називають себе професіоналами найвищої проби. Скептичне 
відношення суспільства до результативності таких управлінців має, ра-
зом з іншими негативними факторами, ще одну проблему – це прини-
ження і дискредитація самої ідеї менеджменту як професійної сфери ді-
яльності. Менеджмент обов’язково повинен мати позитивний і соціаль-
но важливий результат діяльності, як на рівні окремого підприємства, 
так і в цілому усього суспільства [1, с. 20]. У більшості випадків, ми 
бачимо серед менеджерів достатньо сумнівну точку зору про свої про-
фесійні здібності, яку можна визначити «синдромом повноти управлін-
ської компетенції». Ця обставина створює ілюзію, що «мені все вдаєть-
ся і є постійна готовність обійняти будь-яку управлінську посаду». Це 
дуже негативна тенденція сучасного розвитку практики управлінської 
діяльності. Масове входження в управлінський процес бездарних управ-
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лінців є прикладом нерозвиненості масової  управлінської свідомості, 
що, власне, характеризує нерозвиненість, в першу чергу, соціально-еко-
номічних відносин у суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми професіона-
лізації менеджменту, а також розвитку інноваційних форм професійної 
системи менеджменту висвітлюються в працях українських та зарубіж-
них дослідників: Р. Абрамова, Р. Анкоффа, І. Ансоффа, М. Армстронга, 
О. Аузана, Ч. Барнарда, Ю. Бажала, Б. Беккера, Р. Бітті, Д. Гвішиані, 
Л. Гітельмана, Д. Гоулмана, П. Друкера, Д. Дункана, О. Ісаєва, Б. Карло-
фа, Д. Кокуріна, С. Каммінгса, М. Крота, В. Маршева, Б. Мізюк, Б. Міль-
нера, Г. Мінцберга, А. Московської, О. Попова, Г. Попової, А. Пригожи-
на, І. Риженкової, М. Ротера, Ю. Сафонова, О. Стражного, О. Турець-
кого, М. Уперенко, Н. Ушенко, Г. Хемєла, Д. Ходкінсона, М. Хюзин-
да, Г. Щедровицького та ін. Їхні дослідження щодо методологічного і 
практичного розвитку системи управлінської діяльності направлені на 
висвітлення ролі менеджменту для соціально-економічного розвитку 
сучасного суспільства. Достатньо ґрунтовно розглянуто проблеми роз-
витку операційної системи менеджменту, функціональних технологій 
управлінського процесу, історії формування сучасного менеджменту, 
мотиваційних механізмів і процесів адміністрування. Приділяється ува-
га дослідників також до системи підготовки управлінських кадрів і ролі 
держави у цьому процесі.

Соціокультурний і філософський контекст дослідження процесу 
професіоналізації управлінської діяльності пов’язаний з досліджен-
нями таких видатних вчених як М. Амосов, М. Бердяєв, О. Богданов, 
І. Мечников, А. Камю, К. Уілбер, П. Фейерабенд, Г. Хофстеде, К. Яс-
перс та ін. 

Постановка завдання. Незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень, в яких розглядаються питання розвитку системи менедж-
менту та професіоналізації управлінської діяльності, практично відсут-
ні роботи з методології професіоналізації менеджменту, формування та 
інноваційного розвитку професійної системи менеджменту, механізму 
професійної підготовки управлінського персоналу, зокрема, на етапах 
практичної діяльності управлінців. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Професіоналізація – 
процес, пов’язаний з удосконаленням професійної діяльності людини. 
Його можна розглядати як один з найголовніших процесів людського 
життя, оскільки він займає більшу частину життя і є інструментом реа-
лізації основних мотивів та життєвих потреб. В економічному сенсі цей 

процес забезпечує фінансовий добробут та здатен підвищувати якіс-
ний рівень життя. Більш того, в багатьох сферах людської діяльності і 
в тому числі в менеджменті від рівня професійної підготовки залежать 
результати та показники діяльності інших людей: клієнтів, підлеглих, 
колег по роботі та інших контактних аудиторій. 

Якість професійної підготовки менеджера можна вважати переду-
мовою ефективної реалізації управлінського процесу, підвищення кон-
курентоспроможності економічної організації, формування репутації 
бренду компанії тощо. Тому питання професіоналізації праці менедже-
ра, а особливо питання організації цього процесу потребують глибокого 
дослідження, аналізу та висновків. Це необхідно для ідентифікації фак-
торів впливу на процеси професіоналізації, чинників підвищення якості 
професійної підготовки менеджера аби мати змогу удосконалити (змо-
делювати) систему підготовки (перепідготовки) управлінських кадрів.

Під професіоналізацією в рамках даного дослідження розуміється 
процес становлення професіонала. Цей процес охоплює: обрання лю-
диною професії з урахуванням своїх можливостей і здібностей; опа-
нування правил та норм професії; формування і усвідомлення себе як 
професіонала; збагачення досвіду професії власним внеском і розвиток 
своєї особистості засобами професії тощо. Інакше кажучи, професіо-
налізація – це цілісний безперервний процес становлення особистості 
фахівця, який починається з моменту обрання майбутньої професії і за-
кінчується з припиненням активної трудової діяльності.  

Для оцінки рівня професіоналізації використовують дві групи кри-
теріїв – об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних критеріїв відносять 
такі, які характеризують продуктивність діяльності, тобто якість та 
плідність праці, надійність, сучасність тощо. Для кожного виду діяль-
ності ці критерії набувають специфічної форми, тому пошуком їх адек-
ватних індикаторів – спеціальна задача дослідження процесів професі-
оналізації (рис. 1).

Друга група критеріїв виступає в формі показників задоволення пра-
цею, професією в цілому, а також у вигляді показників професійної са-
моідентифікації і відношенням працівника до себе як до суб’єкта про-
фесійної діяльності. За своїм змістом ці показники відносять до групи 
самостійної оцінки, вивчення яких тісно пов’язано з проблематикою 
свідомості та самоусвідомлення особистості, механізму рефлексії, са-
мооцінки, самоконтролю, особистої мотивації і, в кінцевому випадку  – 
індивідуальної організації управлінської праці.
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процес забезпечує фінансовий добробут та здатен підвищувати якіс-
ний рівень життя. Більш того, в багатьох сферах людської діяльності і 
в тому числі в менеджменті від рівня професійної підготовки залежать 
результати та показники діяльності інших людей: клієнтів, підлеглих, 
колег по роботі та інших контактних аудиторій. 

Якість професійної підготовки менеджера можна вважати переду-
мовою ефективної реалізації управлінського процесу, підвищення кон-
курентоспроможності економічної організації, формування репутації 
бренду компанії тощо. Тому питання професіоналізації праці менедже-
ра, а особливо питання організації цього процесу потребують глибокого 
дослідження, аналізу та висновків. Це необхідно для ідентифікації фак-
торів впливу на процеси професіоналізації, чинників підвищення якості 
професійної підготовки менеджера аби мати змогу удосконалити (змо-
делювати) систему підготовки (перепідготовки) управлінських кадрів.

Під професіоналізацією в рамках даного дослідження розуміється 
процес становлення професіонала. Цей процес охоплює: обрання лю-
диною професії з урахуванням своїх можливостей і здібностей; опа-
нування правил та норм професії; формування і усвідомлення себе як 
професіонала; збагачення досвіду професії власним внеском і розвиток 
своєї особистості засобами професії тощо. Інакше кажучи, професіо-
налізація – це цілісний безперервний процес становлення особистості 
фахівця, який починається з моменту обрання майбутньої професії і за-
кінчується з припиненням активної трудової діяльності.  

Для оцінки рівня професіоналізації використовують дві групи кри-
теріїв – об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних критеріїв відносять 
такі, які характеризують продуктивність діяльності, тобто якість та 
плідність праці, надійність, сучасність тощо. Для кожного виду діяль-
ності ці критерії набувають специфічної форми, тому пошуком їх адек-
ватних індикаторів – спеціальна задача дослідження процесів професі-
оналізації (рис. 1).

Друга група критеріїв виступає в формі показників задоволення пра-
цею, професією в цілому, а також у вигляді показників професійної са-
моідентифікації і відношенням працівника до себе як до суб’єкта про-
фесійної діяльності. За своїм змістом ці показники відносять до групи 
самостійної оцінки, вивчення яких тісно пов’язано з проблематикою 
свідомості та самоусвідомлення особистості, механізму рефлексії, са-
мооцінки, самоконтролю, особистої мотивації і, в кінцевому випадку  – 
індивідуальної організації управлінської праці.
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Рис. 1. Фактори впливу професіоналізації управлінських кадрів
(складено автором).

Процес професіоналізації управлінської діяльності вписується в за-
гальне розуміння розвитку професіоналізації, але має також свої осо-
бливості, які пов’язані зі специфікою управлінської праці (рис. 2).      

Методологічні проблеми розвитку професіоналізації управлінської 
діяльності є важливим компонентом розвитку сучасних університетів, 
які виконують роль генератора новий наукових ідей в розвитку іннова-
ційної економіки. Саме якість стану університетів значною мірою визна-
чає рівень розвитку суспільства в цілому. Діяльність сучасних класичних 
університетів є достатньо розгалуженою. В першу чергу, університети 
займаються професійною підготовкою фахівців з різних галузей знань, 
напрямків та спеціальностей. Ця діяльність є традиційною, але умови її 
реалізації для університетів значно змінились. З’явився ринок освітніх 
послуг, на якому очікування споживачів не завжди співпадають з можли-
востями університетів. З’явилися нові напрямки професійної підготовки 
фахівців, нові галузі знань, які потребують формування та розвитку на-
уково-дослідних, аналітичних та практичних баз знань професійної ді-
яльності. Такою відносно новою сферою діяльності університетів є під-
готовка за напрямком менеджмент. Крім того, необхідно відзначити, що 
спектр практичних потреб у фахівцях з менеджменту має більшу дина-
міку в порівнянні з можливостями університетів.

Під професіоналізацією в рамках даного дослідження розуміється 
процес становлення професіонала. Цей процес охоплює: обрання людиною 
професії з урахуванням своїх можливостей і здібностей; опанування правил 
та норм професії; формування і усвідомлення себе як професіонала; 
збагачення досвіду професії власним внеском і розвиток своєї особистості 
засобами професії тощо. Інакше кажучи, професіоналізація – це цілісний 
безперервний процес становлення особистості фахівця, який починається з 
моменту обрання майбутньої професії і закінчується з припиненням активної 
трудової діяльності.   

Для оцінки рівня професіоналізації використовують дві групи 
критеріїв – об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних критеріїв відносять 
такі, які характеризують продуктивність діяльності, тобто якість та плідність 
праці, надійність, сучасність тощо. Для кожного виду діяльності ці критерії 
набувають специфічної форми, тому пошуком їх адекватних індикаторів – 
спеціальна задача дослідження процесів професіоналізації (рис. 1). 

Друга група критеріїв виступає в формі показників задоволення 
працею, професією в цілому, а також у вигляді показників професійної 
самоідентифікації і відношенням працівника до себе як до суб’єкта 
професійної діяльності. За своїм змістом ці показники відносять до групи 
самостійної оцінки, вивчення яких тісно пов’язано з проблематикою 
свідомості та самоусвідомлення особистості, механізму рефлексії, 
самооцінки, самоконтролю, особистої мотивації і, в кінцевому випадку – 
індивідуальної організації управлінської праці. 
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Рис. 2.   Основні визначення процесу професіоналізації 
(складено автором)

Підготовка менеджерів в університетах визначає як необхідну складо-
ву – фор мування та розвиток науково-дослідної бази професійної системи 
менеджменту. Визначати професійну систему менеджменту на базі еконо-
мічної підготовки, або розглядати її як комплексну (міжгалузеву) не є пер-
спективним для розвитку управлінської діяльності. Необхідно визначитися 
з точки зору розуміння специфіки управлінської діяльності та науково-до-
слідної бази знань сучасного менеджменту. 

Враховуючи ці обставини, важливо визначити основні виклики 
українського суспільства щодо підготовки університетами фахівців з 
менеджменту:

−	 професійні знання, отримані в університеті повинні бути не 
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відтворення отриманих, присвоєних умінь і 
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аналізу, оцінки та подальшої організації. 
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людини як професіонала стають «рефлексія»,   
«активний спосіб існування», «етос» і 
«культура». Професіонал є результат особистої 
професійної і соціокультурної активності 
людини 

Професіоналізація Відображає процес саморозвитку людини 
протягом життя, в рамках якого відбувається 
становлення специфічних видів суб'єктної 
активності особистості на основі розвитку і 
структурування сукупності професіонально 
орієнтованих її характеристик, що забезпечують 
реалізацію функцій пізнання, спілкування і 
регуляції у конкретних видах діяльності і на 
етапах професійного шляху. Професіоналізація 
суб'єкта діяльності є процесом динамічним і 
відбувається протягом всього професійного 
життя і не обмежується яким-небудь одним 
періодом 
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тільки адекватними до сучасної управлінської діяльності, але також мати 
інноваційну складову з метою працевлаштування в майбутньому;

−	 викладачі університетів мають бути не тільки методистами, але 
також науковими дослідниками, які систематично та якісно ведуть свої на-
укові проекти;

−	 фінансування університету сьогодні доцільно здійснювати, в пер-
шу чергу, в систему розвитку інноваційних технологій навчального та на-
уково-дослідного процесу.

Необхідно також врахувати додаткові проблеми, які пов’язані зі специ-
фікою сучасного розвитку України, а саме:

−	 на всі вказані вище виклики відповіді узгодженої не існує, або ве-
деться тривала дискусія, навіть, в експертному середовищі;

−	 управлінський ресурс є найбільш дефіцитним в системі управлін-
ня, як бізнесових організацій, так і державних установ, але системного ме-
ханізму якісної підготовки управлінських кадрів немає;

−	 відсутність професіонально підготовлених управлінців в державі 
не дозволяє подолати системні кризові процеси в економіці, що шкодить 
ефективній реалізації цілей щодо реформування економіки та суспільства;

−	 лідерський потенціал, який є результатом ефективного розвитку 
професіоналізації менеджменту, має слабку реалізацію, або не реалізу-
ється зовсім в системі практичної управлінської діяльності.

Таким чином, необхідно об’єктивно визнати той факт, що ефектив-
ність системи професіоналізації менеджменту в Україні досить низька, 
а сам процес професіоналізації менеджменту потребує значних змін і 
певних системних дій. Визначимо основні завдання в розвитку процесу 
професіоналізації менеджменту в Україні.

1. Необхідно подолати плюралізм точок зору щодо професійної спе-
цифіки менеджменту в цілому та сутності управлінської праці як специ-
фічної професійної діяльності. 

2. В системі управлінської освіти необхідно інвестувати в розвиток 
інноваційної методики навчання, покращення професійної компетенції 
викладацьких кадрів, в університетську управлінську науку, як і в уні-
верситетську науку в цілому. 

3. Професіоналізацію менеджменту не потрібно порівнювати тіль-
ки з управлінською освітою. Необхідно говорити про розвиток також 
системи професійної підготовки протягом всього терміну діяльності 
управлінських кадрів.

4. Доцільно створити професійні організації (асоціації) для горизон-
тальної експертизи менеджмент-освіти та системи професійного навчання.



15

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 1 (35) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 1 (35)    ISSN 2413-9998

5. Важливо подолати скептичне відношення бізнес-середовища до 
процесів професіоналізації менеджменту, розвитку управлінської науки 
та університетської менеджмент-освіти.

Створення ефективного середовища для розвитку системи професі-
оналізації менеджменту в Україні є об’єктивною умовою для реалізації 
соціально-економічних реформ та інтеграції українського суспільства в 
європейський та світовий простір.

Перетворення менеджменту в професійну діяльність (професіоналі-
зація), здійснюється за участю усіх зацікавлених сторін – науково-до-
слідного та викладацького складу університету, представників бізнесу, 
держави та суспільства в цілому. Тут необхідно відмітити, що кожен 
суб’єкт цієї діяльності створює своє розуміння процесу професіоналі-
зації менеджменту. Деякі форми комплексного бачення цього процесу, 
а також різні форми змішування та заміщення шляхом приєднання ме-
неджменту до економіки ми раніше розглядали. В цьому випадку фор-
мується менеджер, який отримує якості інженера, але в контексті еко-
номічних знань. 

Для визначення специфічних особливостей професіоналізації ме-
неджменту скористаємось  підходом П. Друкера, який доповнить наше 
розуміння поняття «професіоналізація менеджменту» [2, с. 489-497]. 
Важливо визначити наступні позиції, які значним чином уточнюють 
процес аналізу цієї проблеми.

Перше. Менеджер відповідає за загальний результат в діяльності ор-
ганізації. Це є основний критерій ефективності менеджера. Кінцевою 
метою діяльності менеджера і організації є задоволення інтересів спо-
живачів. 

Друге. Межа між «групою управління» і «співробітниками-виконав-
цями» в багатьох випадках не співпадає з адміністративною ієрархією 
та формальним складом керівних посад. 

Третє. Група менеджерів сучасної організації неоднорідна. В цю 
групу входять традиційні менеджери, які мають значну кількість під-
леглих та відповідають за роботу інших людей; менеджери – «індивіду-
альні вкладники», які не займають керівних посад, але відповідають за 
результати діяльності організації в якості експертів та «лідерів команд»; 
проміжна група, члени якої можуть виконувати функції лідера команди 
в залежності від зміни завдань, виконувати функції консультантів керів-
ників або наглядові функції по відношенню до персоналу в конкретній 
сфері. 
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Четверте. Значні зусилля високопрофесійної управлінської праці 
знаходяться на середньому рівні управління. Концентрація управлін-
ського впливу на середньому рівні ієрархії управління відповідає осно-
вній специфіці менеджменту – формувати механізми реалізації постав-
лених цілей розвитку економічної організації.

П’яте. Необхідною умовою якості роботи менеджера є його профе-
сійна автономія. З одного боку, це відрізняє менеджера від такого керів-
ника, який діє в рамках певної функції, з іншого боку – від професіо-
нала, який створює свою кар’єру і не піклується про трансляцію своїх 
знань іншим співробітникам організації. В цьому випадку менеджер 
відповідальним тільки за свою працю, а не за результати організації в 
цілому. 

Шосте. Сьогодні менеджмент переживає нові етапи формування, 
знаходиться в перехідному стані, в пошуках нових визначень та умов 
діяльності. Завдання роботи менеджера здобувають інноваційний кон-
текст, що визначає необхідність формування інтелектуального капіталу 
організації та ефективності управлінського капіталу. 

Сьоме. Система освіти менеджера та його постійне професійне на-
вчання протягом усієї його управлінської кар’єри передбачає створення 
інтеграційного механізму в системі: «наука – освіта – інноваційна прак-
тика». В цьому випадку необхідно створювати не тільки якісну пропо-
зицію менеджерських знань, але і формувати якісний структурований 
попит на ці знання.

Попри все, існує підтримка процесу професіоналізації менеджменту 
у суспільстві та професійному середовищі експертів, практиків, науков-
ців. Але також існують перешкоди в процесі витиснення «любитель-
ства» з професійної управлінської діяльності. Популярність професії 
менеджера, широкий розвиток і престиж шкіл менеджменту та різнома-
нітних програм МВА, удосконалення технологій підготовки менедже-
рів не створюють в повній мірі позитивної динаміки розвитку ринку на 
користь професіоналів з дипломами менеджерів [3]. Не можна сказати, 
що ринок праці повністю відвернувся від професійних менеджерів, але 
є очевидним факт того, що фахівці, які отримали диплом менеджера, не 
визнаються роботодавцями як ефективні управлінці. Особливо це стосу-
ється малого бізнесу в якому професіоналізація управлінської діяльності 
не потрібна, оскільки власник, як ініціатор цього бізнесу, втрачає свої 
переваги в організації та контролі цього бізнесу. Також необхідно від-
мітити, що в Україні відсутні національні традиції кар’єри менеджера. 
Наприклад,  призначення або перехід менеджера з одного рівня ієрархії 
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організації на другий проходить без урахування досягнутих та майбутніх 
професійних якостей керівника і його результативності. З іншого боку, 
відсутні механізми розвитку управлінської кар’єри для талановитих та 
результативних менеджерів.

Одна з вагомих причин такої ситуації пов’язана з відсутністю прямої 
залежності між дипломом менеджера і його реальною практичною ро-
ботою. Це, в першу чергу, говорить про помилкову концепцію управлін-
ської освіти, про помилкові стандарти освіти, про непідготовленість до 
навчального процесу як тих хто навчається, так і викладацького складу 
[4, с. 8-12]. 

Необхідно визначити ряд факторів, які стримують сьогодні процес 
розвитку професіоналізації менеджменту в Україні. В першу чергу, від-
сутній ефективний горизонтальний контроль за формуванням та роз-
витком управлінської діяльності. Іншими словами, відсутня не тільки 
професійна експертиза якості та результативності управлінської діяль-
ності, але також відсутній сам суб’єкт цієї професійної експертизи. По-
милковим є шлях, коли характер та зміст сучасної управлінської пра-
ці відомий лише державним органам, роботодавцю або адміністрації 
університету. Необхідно створювати умови для  розвитку професійних 
асоціацій з менеджменту, а також становлення процесів їх незалежності 
і якості при визначенні членства в асоціації та формуванні груп запро-
шених експертів. 

Таким чином, можливе твердження, що процес професіоналізації 
менеджменту в Україні не став ще об’єктивно зрозумілим і об’єктивно 
необхідним. Зрозуміло, що в останній час все частіше говорять про необ-
хідність реформ в цій сфері. Будь-яка ідея соціально-економічного рефор-
мування повинна мати механізм реалізації, який є основним напрямком 
професійних зусиль менеджменту. Скажемо про основні проблемні місця 
процесу професіоналізації менеджменту в Україні.

Перше. У професійному середовищі економістів, менеджерів, політи-
ків, державних управлінців відсутня чітка позиція щодо основних скла-
дових елементів професійної системи менеджменту. Плюралізм при ви-
значенні професійної специфіки менеджменту у сучасних умовах заважає 
пошуку ефективних управлінських рішень.

Друге. У системі управлінської освіти всім учасникам цього про-
цесу необхідно бути готовим відповідати на нові виклики інновацій-
ного розвитку суспільства.

Третє. Процес професіоналізації менеджменту має певну динамі-
ку та механізм дії. Результативний менеджер навчається протягом усі-
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єї управлінської кар’єри, але це навчання не може бути повторенням 
університетських предметів. Важливо розуміти, що післядипломне на-
вчання максимально повинно відповідати структурі майбутньої управ-
лінської посади. Також здібність до швидкого навчання стає головною 
рисою сучасного менеджера. 

Четверте. Враховуючи, що управлінський ресурс стає особливо 
дефіцитним для здійснення реформаторського курсу, для розвитку ін-
новаційної економіки та досягнення необхідних соціальних показників 
розвитку суспільства, необхідно розробляти і починати реалізовувати 
програми сучасної професійної підготовки управлінських кадрів, які 
мають високий показник результативності. Необхідно розробити Закон 
України «Про професійну підготовку управлінських кадрів». Інновацій-
ний розвиток управлінської практики стає неможливим без інновацій-
ного розвитку управлінської науки та освіти.      

П’яте. Сьогодні існує багато критики щодо розвитку менеджмент-
освіти, рівня управлінської науки, якості стандартів професійної управ-
лінської діяльності і особливо критеріїв оцінки управлінської праці. Але 
в основному ця критика надходить від зовнішнього середовища про-
фесійної системи менеджменту. Необхідно звернути увагу, що зовсім 
недостатньо надходить ініціатив від самого професійного середовища 
управлінської науки і освіти, управлінського консалтингу і практиків 
менеджменту. Існує великий дефіцит в Україні на авторитетну позицію 
вчених та практиків щодо розвитку професійної системи менеджменту. 

Шосте. Необхідні механізми розвитку зацікавленості українсько-
го бізнесу процесами професіоналізації менеджменту. Усі визнають 
необхідність професіоналізму будівника автомобільних доріг, агронома 
футбольного стадіону або сільськогосподарського підприємства, але не 
менеджера.

Сьоме. Якщо ми визнаємо управлінську діяльність як сферу складної 
розумової праці, то зрозумілим стає питання професіоналізації менедж-
менту. Складна управлінська праця потребує специфічної та складної 
системи навчання. Також важливо, що підготовка управлінських кадрів 
носить елітний характер і потребує якісного складу всіх учасників про-
фесійних програм навчання.

Розвиток менеджмент-освіти в університеті може стати особливим 
показником якості та результативності освітянської та наукової діяль-
ності університету в цілому. Сучасні інноваційні організації, насампе-
ред, створюють ефективні системи менеджменту, і саме управлінський 
персонал визначає конкурентоспроможність організації в суспільно-
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економічному розвитку країни. Ефективний розвиток процесів профе-
сіоналізації менеджменту в постіндустріальній економіці наближає до 
створення сталих механізмів соціально-економічного розвитку та еко-
номічної безпеки країни.

Однією з методологічних проблем професіоналізації управлінської 
діяльності є майже повна відсутність технологій підготовки лідерів [5, 
с. 227-239]. Сьогодні важливо розуміти, що керівники як лідери не тіль-
ки повинні бачити робоче середовище в структурованій, раціональній 
і аналітичній формі, але й формувати можливості для його бачення як 
динамічної, комплексної та інноваційної системи. Це вимагає від ке-
рівників формувати креативну, інноваційну модель мислення. Таким 
чином, вони мають стати «агентами змін», які вводять ці зміни у всі 
сфери діяльності економічної організації. Відповідно, керівники пови-
нні формувати внутрішні організаційні умови, які дадуть можливість 
реалізуватися продуктивним змінам. Керівник повинен створити для 
своїх підлеглих бажання до змін. Це говорить про те, що необхідно 
впровадити в управлінську освіту такі професійні технології навчання, 
які б враховували ці перспективи .     

Для будь-якої організації, яка прагне до активних змін, необхідно 
створити інноваційну, управлінську та підприємницьку культуру. Ке-
рівники як лідери повинні прагнути до індивідуальних викликів і са-
мовдосконалення. Необхідні лідери, які ставлять перед собою завдання 
бути у постійному процесі професійного навчання. Відповідно, єдиним 
шляхом, за яким економічна організація може створювати інноваційне 
середовище – це переосмислити старі шляхи діяльності і знайти нові 
можливості для інноваційного розвитку.

Чим більш активним є навчання, тим краще результат. Найважливі-
шим підсумком управлінської освіти є формування незалежних мисли-
телів, які можуть критично проаналізувати ситуацію. Активне навчання 
дає можливість розвивати навички та «зміст особистості менеджера». 
Не тільки участь, але і внесок необхідні в менеджмент-освіті. Внеском 
є те, що під час проведення занять здійснюється необхідна робота з ме-
тою осмислення концепцій, спірних питань і практик як для своєї, так і 
чужої вигоди.  З метою поліпшення якості освітнього процесу необхід-
но використовувати технології професійного навчання щодо  приведен-
ня до одного знаменника розуміння різних теорій і концепцій під час 
дискусій. Це є необхідним елементом професіоналізму керівника, який 
має здібності до пошуку компромісу і досягненню домовленостей щодо 
кінцевої результативності своїх дій.   
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РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
МЕНЕДЖМЕНТА В УКРАИНЕ

В статье рассматриваются проблемы развития процесса профессионали-
зации менеджмента в Украине. Обосновывается необходимость профессионали-
зации управленческих кадров, которые являются наиболее дефицитным ресур-
сом современного реформирования экономики Украины. Исследуются некоторые 
структурные элементы механизма внедрения профессионализации управленче-
ской деятельности в Украине. Показана роль университетов в развитии системы 
менеджмент-образования, исследуются факторы риска этой деятельности. Ана-
лизируются процессы, вызывающих процессы торможения профессионализации 
управленческой деятельности в Украине.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PROBLEMS 
F DEVELOPMENT OF MANAGEMENT PROFESSIONAL-
IZATION PROCESS IN UKRAINE

Summary
The article deals with the problems of the management professionalization 

process in Ukraine. The necessity of managerial staff professionalization, which is 
the scarcest resource of modern reformation in Ukrainian economy, is substantiated. 
Some structural elements of the mechanism of management activity professionalization 
introduction in Ukraine are researched. The role of universities in the development 
of the management education system is shown and the risk factors of this activity are 
investigated, which cause the processes of management activity professionalization 
inhibition in Ukraine.
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LEGAL INTERPRETATION OF LEGAL NORMS AND LAW 
ENFORCEMENT

This article is devoted to the problem of improvement of the legal norms and 
law enforcement interpretation. The author revealed an interesting methodology of the 
legal texts’ hermeneutical analysis. The article substantiates the possibility of expert sys-
tems creation, which would be able to predict the potential ways of movement of the 
subject towards one or another aim in a particular regulatory framework.

Keywords: legal interpretation, law enforcement activity, designing of legal situ-
ations, intuitive legal sense, new methods of cognition of reality.

Only three structural parts of the norm are usually taken into account in 
the logic of norms: the content, the nature and the conditions of the applica-
tion. It is assumed that all the norms are addressed to the same subject, and 
belong to the same authority. It allows writing the norms in symbolic lan-
guage without mentioning the subjects and the authorities of different norms. 
The analysis of the structure of norms given by the normative logic coincides 
basically with the ideas about the structure of norms that have long stood 
in the theory of law. In the legal interpretation any legal norm includes the 
disposition, the hypothesis and the sanction.

With regard to the legal norms the sanction is natural to be considered 
as a component of the norm. Although norms are an important element of 
social life, there is no clear and universal classification embracing norms 
of all kinds. There is no clear border between the norms and something that 
is included in norms. It suggests that the hopes for creating a natural clas-
sification of norms, like, for example, classification of plants or chemical 
elements, are unjustified.

Traditionally, law did not recognize other methods, besides formal nor-
mative (dogmatic) method. Therefore, it was thought that the jurisprudence 
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is not obliged to take into account the volatility of social reality. It is known 
that people’s conduct is connected to the existence of such social regulators, 
as the values   and norms that are not always formally fixed, but, nevertheless, 
have quite a strong effect on the man and his behavior. Values and   norms 
often exist independently from the behavior of individuals, although they 
constitute an integral part of a complex system of social reality. Changing 
of law and the evolution of society are mutually correlated. Legal norms 
can not be reduced to the preformation, the transformation of human nature. 
They vary according to the historical development of the social system. New 
legal theories appear only when society begins to change.

The concept of “norm” causes very different views, and the reproduction 
of the words does not guarantee the reproduction of meaning. Symptoms of 
changes in the perception of law can certainly be observed, they increase as 
the modern civil society is realized in a political revolution, industrialization 
and universal expansion [1, p. 234-241].

An interesting characteristic of the three positions, reflecting these chang-
es in “legal perception”, was given by Niklas Luhmann. The first position 
concerns the opinion of Kant on “legal aspects of the problem of revolution”. 
According to Luhmann, if we analyze Kant’s views on this subject, we will 
see that they successfully contribute to the transformation of “the political 
monopoly into law basis and make possible not only to legitimate, but also 
to develop the legitimizing legal order”. And further: “In the beginning obe-
dience must be ensured, even regardless of the content of norms, and only 
then the power is able to limit itself. In this case there is rejection of single 
bonds of law and time, and the transition to the sequence of steps: first, the 
violence, then – law ... It means that those who somehow affected by the 
revolution cannot longer rely on the legality of their expectations: it will 
forced to speculate on the success or the failure of the revolution. Action or 
omission - that is the question” [2, p. 126-127].

The second position: the abovementioned problem is “to be normalized 
in the legal technology and dogma”, where “legal solutions should always 
be compared with various resulting solutions”. Especially good-quality legal 
arguments are highlighted by intuition through focusing on results. It works 
not only for political arguments, but also for the characterization of dogmatic 
legal concepts, and for ordinary interpretation of legal norms. In Germany, 
this point of view was established in connection with theological, or func-
tionality, methods of interpretation. Moreover, even such point of view was 
defended, according to which all the values, in the end, must be justified by 
their consequences. But here, “value” means that the future renders its deci-
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sion on law and injustice, the future that we do not know and that we can 
only guess.

The third position concerns the sociological understanding of law. More-
over, the legal role of the social sciences is the most important topic of dis-
cussion in Germany. However, it lacks any possibility to find out the function 
of norms and the sense of duty. Despite the huge number of works devoted to 
the consideration of the problem of sense, some of the important aspects of 
this problem, which are of fundamental importance, are not given sufficient 
attention. It is related, in particular, to the role of language in the expression 
and the formation of sense.

If according to Edmund Husserl (transcendental) consciousness of the 
subject plays the leading role in the creation of sense [3, p. 124], then, ac-
cording to Ludwig Wittgenstein, the sense is generated not by the subject, 
but by certain socio-linguistic practice, which, however, should be done only 
by the subject. This is an extremely important observation: the subject is 
ineradicable from the sense, and at the same time the subject is “included” in 
the sense through the expression. 

We can say that Husserl and Wittgenstein, moving in opposite ways, 
equally open the “subjective” dimension of sense. It allows concluding that 
the role of the expression and the role of the subject in the formation of sense 
are not accidental. It characterizes the “nature of the sense” and does not 
depend on any approach.

Senses can exist objectively regardless of the subject but they are always 
created by the subject and the language.  There can not be the author outside 
the language and the subject. Thus, new sense has to go through the con-
science of the subject and then embody in the speech to become the one it is. 
The sense appears as ideal objective formation. It is ideal as is unattainable 
for the conscience with the use of organs and senses and objective as the 
same sense can be revealed and understood by many subjects. At the same 
time the sense is the formation with which we deal directly in the process of 
knowledge.

From the standpoint of phenomenology the sense is constituted by the 
acts of conscience (acts of intention of the meaning). Revealing the machin-
ery of constitution (i.e. the machinery of “formation of the sense”) phenom-
enology determines ontological status of the sense:  it exists as is constituted 
by the acts of intention of the meaning and exists only when is constituted. 
Moreover, this expression plays an essential part in constitution of the sense 
as not only communication but reasoning itself is carried out by means of 
expressions.
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The fact that ontological status of the sense can be defined only through 
revealing the machinery of its formation is also demonstrated by K. Popper’s 
conception. The sense gets its existence by means of its impersonation in the 
language. Thereby, only language owing to its opportunities procures entity 
of the sense for our thinking and further work of the thought and knowledge 
with various semantic formations.

Analysis of I. Kant’s teaching on transcendental schematism of clear ra-
tional concepts [4, p. 67-210] with L. Wittgenstein’s theory of logical form 
testifies that inner form (in Kant’s teaching it is known as transcendental 
schema but Wittgenstein calls it a logical form) is an important conceptualiz-
ing and cognitive component. The inner form can act as peculiar symbolism 
which essence consists in spotting of fundamental principle, the law of gen-
eral mediation that determines the construction of the whole essence of the 
culture within the bounds of humanistic cognition. The inner form has huge 
opportunities as means of interpretation and can be considered as a special 
methodological procedure, scheme of interpretation directed towards finding 
and deciphering the essence [5, p. 11, 15].

Law exists for us as a certain form that concerns the problem of inten-
sity between the temporal and social dimensions and endures this inten-
sity even under the circumstances of evolutionary growth of intricacy and 
complexity of the social structure. Form of law consists of the combination 
of two distinctions:  modality of expectations “cognitive / normative” and  
“legal / illegal” [6, p. 124]. All the social applications of law function within 
this framework and intensify the subject sense.

Nowadays there is an objective necessity to improve legal interpretation 
of legal rules and law enforcement. Moreover, the optimization of these pro-
cesses shall be based on the scientific data. However, it has recently become 
difficult to carry out research in the area of law [7, p. 125-128]. In turn, as 
Regelsberger remarks, not too many chapters can be found in the teaching 
of law where theory would lag behind the practice so far and knowledge 
would fall behind the skills as in the teaching on interpretation. In this case 
interpretation shares the fate of the human speech: a lot of people speak cor-
rectly without having any knowledge on laws of language.  Difficulties are in 
the material, infinity of the aids and diversity of the application. Nowadays 
and in all preceding history there has not been any deficiency in attempts 
at giving the leading points of view mentioned here the nature of scientific 
principles. Special branch of theory of law was formed from them; however, 
dull and conventional attitude to the material did great harm to legal herme-
neutics [8, p. 137-138].
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Legal hermeneutics is the science on understanding and explaining the 
sense laid by the legislator into the text of legal act. A task of legal hermeneu-
tics is to provide methodologically transition from understanding the sense 
of point of law to explaining of its essence. Such kind of transition is the 
process of cognition which results in finding the sole and correct version of 
interpretation of general precepts of law concerning concrete legal situation.

At the same time there are widely used such methods as linguistic, dou-
ble and triple reflection (takes place when not only the text is interpreted 
but also its author and concretely historical situation) put into the context 
and other methods. Perspective of these methods is especially evident for 
making a new type of legal awareness as well as in such section of legal 
techniques as statutory interpretation [9, p. 40-47]. Today legal hermeneu-
tics aspires to be independent within the boundaries of theory of law and 
state [10, p. 115-121].

The most interesting methodology of hermeneutic analysis of legal texts 
was worked out by the Italian philosopher and poet E. Betty. The philosopher 
was saying that there is the world of objective spirit, facts and human events, 
acts, gestures, thoughts and projects, traces and evidence of ideas, ideals 
and realizations. This entire world belongs to interpretation. Interpretation 
appears as the process the aim and identical result of which is comprehen-
sion. The interpreter shall reproduce the real process of creation of the text 
by dint of reconstruction of the message and objectivization of intention of 
the author of the text.

Betty formulated four hermeneutic channels which are actively used in law:
1)   canon of immanence of hermeneutic scale. In other words, recon-

struction of the text must conform to the author’s point of view. Interpreter 
does not have to bring anything from the outside; he has to look for the sense 
of the text, respecting dissimilarity and hermeneutic autonomy of the object;

2)   canon of totality of hermeneutic consideration. Its essence is in the 
idea that unity of integer is explained through the unity of integer, but the 
sense of separate parts becomes clear through the unity of integer (herme-
neutic circle);

3)   canon of relevance of awareness. The interpreter cannot withdraw his 
subjectivity till the end. To reconstruct other people’s thoughts, and works of 
the past, to return to genuine vital reality other’s emotions it is necessary to 
correlate them with own “moral horizon”;

4)   canon of the semantic adequacy of understanding represents a re-
quirement to the author of the text.  If the author and interpreter are congenial 
and are on the same level, they can comprehend each other. This is also the 
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interpreter’s ability to understand the purposes of the object of interpretation 
as his own in the literal sense of the word.

Hermeneutic method in law is to simplify the dialogue of legal cultures 
since legal concepts and categories (such as freedom, democracy, and liabil-
ity) have different meaning in different legal systems.  The usage of herme-
neutic method is most productive in historical and legal research (not with-
out reason E. Betty was the historian of law). At the same time you should 
not be waiting for hermeneutics to solve the problems it does not set itself 
and is not capable to solve: hermeneutics has a vocation to supplement but 
not to replace itself the existing methodology of law [11, p. 115-121].

General theory of awareness (hermeneutics) has accesses to almost all the 
stages and zones of legal regulation as they are mediated by the conscious-
ness and comprehended by it when necessary. But this is a good reason for 
application of this science in general jurisprudence [12, p. 122-123].

Principles of hermeneutics can become an effective machinery of re-
search, for example, reinterpretation, distortion of the author’s sense put into 
the one or another teaching. Interpretation of scientific texts, “understanding 
of awareness” is the “field” on which hermeneutics can do its best to show 
its productivity.

Thus, contemporary (neoclassical) methodology is widely used in juris-
prudence with classical methodology [13, p. 98-101]. At the same time ap-
propriation and usage of the knowledge of the other sciences take place by 
means of so-called juridization of the methods (cognitive means and meth-
ods) of other sciences and formation of new legal discipline at the intersec-
tion of law and interdisciplinary sciences.

Law on hermeneutics is reading: unity should be understood proceeding 
from the particular, but particular should be comprehended from the unity. 
This rule was developed by ancient rhetoric, but hermeneutics transferred it 
from oratory to the art of comprehension at the early modern period. Here we 
face a problem of hermeneutic circle. If the process of understanding con-
stantly moves from unity to a part and back to unity, the task of the partners 
in the legal dialogue is to widen the unity of clear sense by the concentric 
circles [7, p. 123].

Activity directed to assimilation of law and expressed in it the will of 
the legislator is called construction – interpretation. Incidentally, Romans 
used the word “interpretation” which had wider sense: it tabbed not only 
the construction of statutes in its own sense but a further development of the 
cogitation of the legislator by using analogy. Certainly, statutory construc-
tion is a mental activity for which well-known rules were worked out. Total 
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combination of these rules is called Legal Hermeneutics. The lawyers of the 
eighteenth and early nineteenth century desired for elevating the hermeneutics 
to the extent of the special science. As Puchta remarked, all the science is her-
meneutics for the one who has common sense and any of the abstract rules of 
hermeneutics will not help to explain the sense of law if the person who illu-
minates it does not have any vocation to it developed by studying and practice. 
Windscheid on this matter observed exactly that “Legal Hermeneutics” is not a 
science which can be given but rather the art which should be studied.

Primarily, intercommunication of jurisprudence and hermeneutics is 
showed in interpretation of different forms and sources of law concerning 
the historical legal documents as well as legal acts valid at the up-to-date 
period. In our opinion, growing popularity of legal hermeneutics, primar-
ily, is indebted to ontological approach to legal hermeneutics on the whole,  
H.-D. Gadamer and E. Betty who pointed out the community of histori-
cal, theological, philological and legal hermeneutics.  The basis of this 
approach is formed by the fact that the gap between generality of law and 
concrete provision of law in the particular case can not be destroyed in its 
essence in view of abstractedness or banality of law. “The statute is gen-
eral and that is why it can not be fair to each individual case” (H. Kehn).  
H.-G. Gadamer’s approach to this problem by means of hermeneutic per-
spective gave rise to the whole tendency in contemporary philosophy of 
law. According to legal hermeneutics, the sense of law should be com-
prehended with consideration of every concrete situation. H.-G. Gadamer 
showed generality or universality of problem of awareness on a basis of 
extraction of one of the integrant moments of any use. From his point of 
view, for legal hermeneutics as well as for theological ones the strain exist-
ing between the given text (legal act or the good tidings), of one part, and 
the ones he gains as a result of its application in the concrete situation of in-
terpretation (judgement or sermon), of the other part, is constitutive. It fol-
lows that to understand the text correctly in accordance with the claims he 
is pulling out we have to understand it in a new and different way in every 
given moment and in every concrete situation. In other words, awareness 
at this point becomes the application: it penetrates into the sense of one 
or another legal text and its application to the concrete case and does not 
represent two separate acts but the separate process.

Collision, conflict of interpretations between the legislator and imple-
menter of law (an executing authority, a citizen) involves the legislator’s 
initial concern to uniqueness of the text to his advantage. This is exactly what 
specific features of hermeneutics consist in.
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I suppose that it is also necessary to connect hermeneutic method in un-
derstanding of law with existence of different legal cultures including na-
tional legal culture with personal view on the problem of human rights, legal 
state, separation of powers, local government etc. procuring real embodi-
ment of ideas of freedom and justice conforming to our legal mentality and 
conditions of legal existence. Logic is to interpret irrational moments which 
are present in any legal culture [14, p. 175-176].

Any form of legal practice we would have not considered, they consist 
of combination of different interpretative estimations. In this comprehension 
law in its nature is completely hermeneutic phenomenon.

V. Lobovikov worked out a “discrete mathematical model of moral and 
legal aspect of human activity” [15, p. 259]. Mathematical structure model-
ling adequately the reasoning which is studied by formal logic and math-
ematical structure regulating adequately the behaviour which is studied by 
formal jurisprudence are essentially close (similar) mathematical structures. 
Having connected mathematical (natural law in its essence) method with 
formal logical (positivistic) methods it is possible to create mathematicized 
multipurpose system of natural law which he called the algebra of acts which 
can become a criterion for control of current legislation. Thus, it takes place 
the sophistication of concept of law and comprehension of its multidimen-
sional phenomenon of human entity.

As the representative of “integral jurisprudence” D. Holl claims that the 
comprehension of law is not completed and it is possible to pick out a certain 
legal structure which does not include only principles of law but also the sub-
jective legal experience of the participants of continuously changing reality 
[16, p. 741]. The representative of integrative jurisprudence makes a conclu-
sion on necessity of including the value aspect determining the behaviour of 
a human into current legislation. The law shall express not simply real but 
fair, correct moral standards.  Thesis “on humanity of law” which embodies 
the legal nature of a person can act as a distillation of this requirement.

The majority of authors engaged in hermeneutics were confined to repeat-
ing and commenting the rules of interpretation formed by Roman lawyers 
and remained in the Codex Justinianus having rarely done some amendments 
and additions. Very few people tried to study the process of interpretation 
but not as a whole, just in certain parts. It should be noted that the theory of 
interpretation of legal acts has the same meaning as logic or grammar. The 
theory of interpretation of laws is a methodological guide to realization of 
principle of management.
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The purpose of interpretation of laws is the revealing of true sense of 
legislative provision. Such kind of provision is the thought of legislator 
expressed in words.. Consequently, the art of interpretation of laws comes 
down to ability to understand the human speech. But everyone who deals 
with products of human mind invested into the form of the word has to pos-
sess this ability. It follows that the rules which are necessary for understand-
ing another literary work shall be followed during the interpretation of laws. 
These rules are worked out by special branch of philology which is called 
hermeneutics and which deals with construction of theory of art to under-
stand oral or writing speech. It stands to reason, that teaching on interpreta-
tion of laws is a special branch of this hermeneutics and that is why it is often 
called legal hermeneutics.

Thus, the material for working out the methods and rules of interpreta-
tion of laws should be primarily looked for in the data of philological her-
meneutics. As the last one is depending in its conclusions on the number of 
sciences the subject of which is spiritual activity of a human especially his 
literary work, what the psychology, logic, grammar, stylistics, the history of 
language are etc., the lawyer not finding the necessary data for him in philo-
logical hermeneutics has to resort to above-mentioned sciences. 

Further, the laws in force differ from the other literary works in some 
features. For example, they are intended for using in practice, form in their 
aggregate one liaison unit, and are issued in view of any practical purpose 
the achievement of which is desirable for the legislator, are based on some or 
other considerations of justice or purposefulness. These and other peculiari-
ties of laws shall be taken into account and be used as material for modifica-
tion of general hermeneutic rules and development of new ones.

At last, the legislator caring of his enactments to be understood correctly 
sets the rules and interpretations which are binding for the courts and citizens 
because they are the same as any other rules.

It is evident from the above-mentioned that material for construction of 
rules of statutory interpretation shall be adopted: 1) from philological herme-
neutics and sciences it is based on; 2) from the analysis of characteristics of 
legislative regulations; 3) from provisions of law itself [17, p. 12].

Application of laws and other legal rules in practice is in enumeration of 
particular cases of life under the decisions which envisage them in general 
form. This enumeration has the form of syllogism in which the major prem-
ise is a legislative regulation or a number of rules and minor one - factual 
circumstances of the given concrete case but the conclusion drawing from 
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them with logical necessity gives an answer to the legal issue which has 
arisen and is to be solved.

Take for example that I. in consequence of fight with P. has damaged his 
street-clothes. The barrister who has been asked for advice by P. or the judge 
at whom he will make a claim against I. on compensation for damages will 
have to cope with civil laws and look for an article on the grounds of which 
it is possible to solve this case.

Having acted in such kind a way they will get the following syllogism.
The minor premise. I. has caused damages to P. by his acts to the amount 

of 250 UAH.
The major premise. In accordance with article 1166 of Civil Code of 

Ukraine, “Property damages caused by illegal decisions, actions and inac-
tions to personal non-property rights of individuals or legal entities, and the 
damage caused to the property of individual or legal entity is made up for on 
all amounts by the person who caused the damage”.

Conclusion. I. is obliged to pay P. 250 UAH.
As it is evident from this example, it is necessary to have two premises 

to build up a syllogism. But they are rarely given enough finished. They are 
usually to be obtained: the minor premise by means of legal analysis of fac-
tual circumstances of the given concrete case, the major one – by means of 
interpretation and logical development of legal rules.

At first, take a look at the way the minor premise is obtained.
Each concrete case springing up in life and demanding settlement under 

the legal rules consists of the major or minor amount of the elements. Some 
of these elements have legal significance as legal act connects the conse-
quences with them: the other elements do not have the same importance 
being legally indifferent. Therefore, first of all, it is necessary to lay the case 
which is subject to solution into component parts and select the ones from 
them which have legal significance. The analysis of factual circumstances 
consists in it.

Take for example that P. asking the barrister for advice is telling him the 
following: “Yesterday at 10 PM having left the cinema and going to the res-
taurant to have supper we started arguing with him about the causes of the 
earthquakes and became so irritated that we started to be free with our fists 
and I. tore my suit jacket up by his left hand for which I paid 350 UAH to the 
tailor the other day. Is it possible to recover this amount from I.?”

First of all, in his story the barrister has to separate juridical elements 
from domestic ones which do not have legal significance to answer this ques-
tion. Also, he has to determine the extent of damages P. suffered from and 
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whether they were caused by a group or a person. Further, P. says that he was 
going from the cinema. It is also not important. If he had been going from 
the cinema or home, the legal essence of the case would not have changed. 
Similarly, the cause of the quarrel, infliction of damage by left but not the 
right hand, purchase of the suit jacket from the tailor but not somewhere else 
etc. Having eliminated all the domestic circumstances, the barrister would 
fix upon the fact that I. has caused P. damages having torn the outerwear up. 
This is legal grain which lies in the story which has been told by P.; every-
thing else is domestic husk which does not have any value in the lawyer’s 
eyes. It is not hard to note that legal analysis is similar to medical diagnosis. 
Just as a doctor chooses from the number of painful symptoms the patient is 
complaining about only a few of essential ones and diagnoses a disease by 
them, the lawyer allots legal elements from domestic ones of the concrete 
case and constructs a legal incident from them.

After the concrete case which is to be solved has been analysed and thus 
the minor premise of syllogism has been got, the lawyer has to start look-
ing for the major premise which conforms to it. The stage for searches shall 
be the favourable legislation which provisions are to be applied to this case. 
These searches can lead to either of two results. Sometimes the major premise 
is expressed directly in one or several provisions of law. It took place in the 
above-mentioned example where the issue on the compensation for damages 
caused by one person to the other one was solved directly by article 1166 of 
Civil Code of Ukraine. It just remains to interpret the point of law in such kind 
of cases, i.e., to find out its real and exact sense. It is not rare when deliberate 
searches remain unsuccessful and there are no any provisions in the legislation 
which could be a finished premise. In such kind of cases the major premise 
shall be logically brought out from the existent rules. This method of gaining a 
major premise can be called a logical development of rules.

One operation of preliminary nature shall precede interpretation as well 
as logical development. Before the application of the found rule it is neces-
sary to make sure that it is a genuine rule, i.e., has legal force, and ascertain 
its exact text. The criticism of the authenticity of the rules consists in it.

So, the application of laws in practice embraces four operations: 1) legal 
analysis of concrete cases which are to be solved; 2) criticism of authenticity 
of rules: 3) interpretation of rules; 4) logical development of them.

The first of these operations do not need a special research. To be able 
to distinguish legally material circumstances from purely domestic ones, 
it is necessary to be familiar with legal concepts but this acquaintance is 
gained by means of study of jurisprudence, i.e., legal education. There are 
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no any special rules which are to be guided by while carrying out the legal 
analysis. There is only one general rule: “it is necessary to cast aside all the 
circumstances which do not have any significance from the perspective of 
current law”.

It is ought to say the other thing concerning criticism, interpretation and 
logical development of regulations. These operations are incomparably com-
plicated; they are to be carried out according to special rules, but it is pos-
sible to establish them by means of detailed research into the essence and 
distinctive features of each of the named operations.

Interpretation of rules of law includes two elements: elucidation - revela-
tion of content (interpretation) of legal rules “for yourself” and explanation 
– unfolding of the content (interpretation) of legal rules “for the others”. The 
interpretation is in special acts (they are known as interpretative).

Legal interpretation is a special cognition which is fulfilled with the pur-
pose of practical realization of law.

The activity of the court and other law-application bodies on ascertain-
ing the factual circumstances of the case also refers to special cognition in 
the area of law. Legal interpretation gains more important significance while 
application of law when it becomes a part of state-powerful activity of law 
enforcement bodies determining the necessary legal consequences during 
the solution of the legal case. Here the interpretation gains legally binding 
meaning and the element of explanation (interpretation) is not infrequently 
essential and it directly influences the legal regulation of public relations.

The role and the place of interpretation of law in life of society are con-
nected with political regime and state of legitimacy. Under the totalitarian 
regime in the conditions of lawlessness the interpretation is often used in 
order to attach the arbitrary sense to the law in accordance with some or other 
political purposes and hence for random application of law.

The experience of hermeneutics gives us all reasons to believe that inter-
pretation cannot be represented  purely as logical and methodological proce-
dure since it exists as diverse phenomenon on different levels of entity of the 
subject [18, p. 7-25].

In the opinion of F. Nietzsche, human reasoning always acts as “the in-
terpretation according to a scheme we cannot get rid of” [19, p. 211] and the 
value of the world turns out to be grounded in our interpretation. Criticizing 
positivism Nietzsche considers that there are no facts but only interpreta-
tions. We cannot ascertain any facts “in ourselves”.

Nietzsche says that there is always an opportunity to offer new signifi-
cances, “perspectives” and “methods” to lay the phenomena out by the par-
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ticular measures. The world, as he claims, “does not have one sense but in-
finite senses”.

In Panofsky’s opinion, “ the internal sense can be defined as uniting prin-
ciple which is the basis and defines visible event, its type and intelligible 
significance and which even stipulates the form of internal event (Italics are 
mine – V. P.) [20, p. 5].

Panofsky’s “perspective” is established exclusively by the subject similar 
to Kant’s transcendental scheme or Cassirer’s symbolic form. It reduces artis-
tic phenomena to the strict, i.e., mathematically precise rule, but it makes this 
rule dependent from man, individual, …since the manner of its acting is deter-
mined by arbitrarily chosen position of subjective point of view” [21. p. 88].

As Nietzsche indicates, the power considering the perspective is “the en-
tity as the subject” [19, p. 298]. It should be noted that Panofsky is speaking 
about the “great transformation” from aggregate space to systematic, devel-
opment of infinity category and desacralization of universe [22, p. 84-87].

Interpretation (legal hermeneutics) is as a culminating point, summit of 
legal activity. Legal interpretation is the activity which on the practical side 
is connected with completion of adjustment of vital relationships by law. 
Legal rules become ready for realization and practical effectuation as a result 
of interpretation.

Another thing is not the less important. Refined legal knowledge, experi-
ence, legal culture and legal art unite together and converge in unified focus 
in the interpretation. From this point of view, hermeneutics, i.e., the science 
and art of interpretation of legal terms and concepts is the kind of apex of le-
gal skills, the culminating point of legal activity. That is why one of the most 
reliable indicators of high-grade work of professional lawyer is the level of 
professional training which lets him “immediately”, fully and exactly inter-
prets any laws and other legislative acts.

In essence, the activity which is quite often called the legal analysis con-
sists in legal interpretation.

Legal interpretation represents itself in known sense as the process op-
posite the one which is fulfilled by the legislator while adoption of the stat-
ute.  It is a sort of drawing an analogy with the excavation, archaeological 
developments – overburden operations when the layers of the ground are 
revealed layer by layer, not infrequently of the dead ground to reach the 
desired, sought-for object. The cogitation of the person who carries out inter-
pretation (the interpreter) here goes from layer to layer of legal matter – from 
analysis of literal, linguistic text to analysis of legal dogma, legal features 
of rules of law and thereby to moral, social and other bases, backgrounds of 
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prescriptions of law. All of these things are in order to establish actual con-
tent of legal determinations.

Legal interpretation reveals its high legal purpose and at the same time 
in the conditions of democracy, constitutional state, developed legal culture 
is not beyond the scope of legality. In the situation of totalitarian state, auto-
cratic regime it is sometimes an expression of juridical casuistry, manipula-
tion of law and legal categories and occasionally a direct violation of law 
in force under the pretext of interpretation and results in arbitrariness and 
lawlessness.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ  
И ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ

В работе анализируются проблемы совершенствования юридического 
толкования правовых норм и применения законов. Раскрыта методология 
герменевтического анализа правовых текстов. Обоснована возможность создания 
экспертных систем способных просчитать возможные траектории движения 
действующего субъекта к той или иной цели в заданном нормативном направлении. 

Ключевые слова: юридическое толкование, правоприменительная 
деятельность, моделирование правовых ситуаций, интуитивное правовое чувство, 
новые способы познания реальности.
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ЮРИДИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ  
І ЗАСТОСУВАНЯ ЗАКОНІВ

В роботі аналізуються проблеми удосконалення юридичного тлумачення 
правових норм і застосовування законів. Автором розкрита цікава методологія 
герменевтичного аналізу правових текстів. Обґрунтована можливість створення 
експертних систем, здатних прорахувати можливі траєкторії руху діючого суб`єкта 
до тієї чи іншої цілі у заданому нормативному просторі.

Ключові слова: юридичне тлумачення, правозастосовуюча діяльність, 
модулювання правових ситуацій, інтуїтивне правове чуття, нові способи пізнання 
реальності. 
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ТЕХНОПАРКІВ В 
ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Розглянуто категорію технопарків та їх місце та роль в реальному секторі 
економіки та інноваційному розвитку країни. Проаналізовано діяльності технопарків 
у різних країнах світу та територіальний розподіл світових технопарків. Визначено 
вимоги розвитку технопарків та узагальнена їх структура. Визначено правові та 
економічні засади функціонування технопарків. Показано конструктивний вплив 
діяльності технопарків при реалізації державної інноваційної політики. 

Ключові слова: технопарк, інновації, державна інноваційна політика, 
інноваційна інфраструктура.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах коли економічний 
розвиток України стримує відсутність  належного рівня інвестиційних 
ресурсів, прямі іноземні інвестиції на душу населення в Україні складають 
1,4 тис. доларів, тоді, як в Польщі 5,6 тис. доларів, в Чехії 10,7 тис. доларів, 
США 17,4 тис. доларів (дані UNCTAD) за 2015 рік.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для покращення ситуації 
потрібні не політичні дебати і пустопорожні декларації, а сучасні дієві 
організаційно-економічні інструменти.  Технопарки – один із найбільш 
дієвих інструментів економічного розвитку.
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Це перевірений часом та міжнародним досвідом механізм 
індустріалізації економіки, залучення інвестицій, збільшення зайнятості 
населення, підтримки місцевих виробників, сприяння малому та 
середньому бізнесу. 

За станом на 01. 01. 2017 р. за даними UNIDO, в світі працює 
понад 15000 технопарків. Тоді як в Україні триває дискусія на предмет 
необхідності їх розвитку. Технопарки принесли економічний успіх ряду 
європейських  і азіатських країн, в тому числі нашим сусідам. Чехія 
впровадила державну програму розвитку технопарків у 1998 році. За 7 
років було створено близько сотні таких   інституцій, інвестори вклали 
в нові виробництва 9 млрд. євро, створили 70 тис. робочих місць. 

В Польші, сьогодні в 14 спеціальних економічних зонах функціонує 
77 індустріальних парків. Відповідно законодавства, що регулює 
діяльність таких зон, було розроблено ще в 1994 році. Перша спеціальна 
економічно зона  в країні була створена в 1995 році. Всі інші польські 
СЕЗ були засновані в другій половині 1990-х років. За 10 років реальний 
ВВП  країни зріс на 50 %, а експорт збільшився майже на 300 %.

Зв 2002 – 2010 роки в Туреччині було створено 148 індустріальних 
парків, які набули подальшого розвитку (на сьогодні їх вже 215). ВВП 
та експорт  країни зросли в 3 рази. В 2013 році Туреччина, яка до цього  
десятиліттями була боржником МВФ, повернула останній  транш, по-
вністю   погасивши свою заборгованість.

Індустріальні парки виправдали себе як в найбільших країнах світу, 
таких як Китай та США, так і невеликих країнах, таких як Сінгапур, чи 
навіть Македонія.

Македонія, де інвестори в індустріальні парки на 10 років 
звільняються від податку на прибуток підприємств, ПДВ, податку на 
нерухомість, ввізних мит на обладнання і сировину, і навіть від податку 
на доходи фізичних осіб, вийшли на перше місце в світі за кількістю 
створюваних робочих місць, на 100 тис. мешканців, завдяки прямим 
іноземним інвестиціям.

Сьогодні навіть у Грузії функціонують дві вільні індустріальні 
зони, які розташовані в Поті (морський порт) і Кутаїсі. Якщо інвестор 
виробляє продукцію в цих зонах на експорт, то він звільнюється від 
усіх податків, крім податку на доходи з фізичних осіб. Одним з лідерів 
розвитку ІТ – технопарків є сусідня Білорусь, які отримують замовлення 
на розробки з найбільш розвинутих економік світу і отримують чистий 
дохід понад 2 млрд. доларів на рік. 
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В Білорусі виробники в індустріальних парках на 10 років  
звільняються від сплати корпоративного податку, податку на нерухомість 
та земельного податку. На наступні 10 років застосовується половина 
ставки цих податків.

Серед інших стимулів – звільнення від імпортного ПДВ та мита 
на обладнання та комплектуючі вироби, пільгова ставка з податку на 
фізичних осіб, пільги по соцвнескам, звільнення від обов’язкового 
продажу валютної виручки та компенсаційних виплат за шкідливий 
вплив на довкілля. Білорусія випереджає Україну за реальним ВВП на 
душу населення більш ніж в 2 рази, не зважаючи на те, що за випуском ІТ 
спеціалістів наша країна займає одне з провідних місць в світі. За  рівнем 
кваліфікації 8-ме місце, а за рівнем математичної підготовки 6-те.

Недолугі закони, які приймає керівництво країни, призводить до 
того що висококваліфіковані спеціалісти вимушені закривати справу і 
відкривати офіси в Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині та Білорусі, 
або працювати в режимі фрілансерів.

Незважаючи на більш ніж столітню історію, індустріальні парки, 
як інструмент економічного розвитку далеко не вичерпали свої 
можливості. Вони стали фактором прискорення економічного розвитку 
Західної Європи, Китаю, Японії та США.

Сьогодні в штаті Невада в (США) створюється найбільший у світі 
індустріальний парк Таhое Рено Industrial Center площею 43000 га. 
У ньому розміститься найбільший у світі завод з виробництва літій-
іонних акумуляторів з інвестиціями у 5 млрд доларів США, дата-центр 
Super NAP Tahoe Reno з інвестиціями 3 млрд. доларів США, завод 
японського виробника  Panasonic з інвестиціями 2 млрд.  доларів США 
та сотні інших сучасних виробництв. Виробнику акумуляторів Tesla 
Motor запропоновано «податкову знижку на 1,2 млрд. доларів строком 
на 20 років). Це дозволяє Tesla перші 10 років працювати практично без 
сплати податків.

В організації промислового розвитку ООН (UNIDO) провели дослі-
дження, яке показало, що роль влади у розбудові індустріальних парків 
поступово змінюється з пасивної – простого надання інфраструктури, 
на активну – надання дієвих стимулів та преференцій як на місцевому, 
так і на національному рівні. Згідно дослідження  UNIDO, стимули ін-
дустріальних парків включають:

−	 кредити за спеціальними пільговими ставками;
−	 звільнення від податків та мит;
−	 надання землі на пільгових умовах;
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−	 субсидіювання тарифів на електрику та воду;
−	 преференційні тарифи на телекомунікаційні зв’язок
−	 спрощені регуляторні процедури; 
−	 колективне використання послуг та комунальної інфраструктури 

для працівників.
Інвестиційні стимули в Україні повинні бути не вибірковими, а 

для усієї переробної галузі (за виключенням виробництва алкоголю і 
цигарок), науково-дослідної діяльності та діяльності в сфері ІЕ, легкої 
промисловості, фармацевтики, машинобудування, суднобудування, 
авіапром та ін.

Не повинно бути жодної регіональної вибірковості – індустріальні 
парки можуть створюватись у будь-якому місці чи селі, де є промислова 
ділянка, бажання місцевої влади чи ініціатива інвесторів. Для цього не 
потрібне рішення Верховної Ради чи уряду, що й буде вагомим вкладом 
у децентралізацію країни не на словах, а на ділі.

У сучасній ринковій економіці фундаментальна та прикладна наука, 
науково-технічний потенціал країни давно стали виокремлюватися 
в якості головного чинника економічного розвитку, а конкурентна 
боротьба, яка все більше загострюється на світових ринках товарів та 
послуг, демонструє, що серед переможців опиняються лише ті країни, 
які не просто мають у своєму розпорядженні потужні науково-технічні 
можливості, але й найбільш ефективно їх використовують, тобто транс-
формують нові наукові ідеї, винаходи та відкриття у готову комерційну 
інноваційну продукцію, з найменшими витратами проходять при цьому 
цикл «наука-виробництво-збут». Скорочення цих витрат досягається, 
перш за все, шляхом створення нових інноваційних форм організації 
бізнесу, заснованих на складних формах спеціалізації і кооперування. 
Це дає змогу генерувати конкурентні переваги, які у таких інтегрованих 
структурах розподіляються між усіма учасниками. До таких 
інноваційних форм бізнесу можна віднести технополіси, технопарки, 
промислові парки, бізнес-інкубатори та інші інноваційні структури.

Слід відзначити, що досвід індустріально розвинених країн світу 
яскраво демонструє, що технологічні парки є одним з найбільш 
дієвих інструментів формування інноваційної інфраструктури країни, 
основною метою яких є організація наукового та виробничого процесу 
таким чином, щоб забезпечити швидку реалізацію та впровадження у 
виробництво наукових розробок, які стають інноваціями. 

Технологічні парки на сьогодні розглядаються в якості основного 
чинника створення та розвитку інноваційної економіки. На сьогодні 
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найбільша кількість функціонуючих технопарків спостерігається у 
розвинутих економічних системах (рис. 1).

Рис. 1. Територіальний розподіл світових технопарків (складено автором 
на основі [1; 2; 3])

При становленні економіки інноваційного типу технопарки сприя-
ють переходу до нового технологічного укладу, прискорюють процес 
комерціалізації досягнень інноваційної сфери, сприяють більшій 
ефективності функціонування підприємств малого та середнього 
бізнесу.

В процесі розвитку інноваційного типу економіки в країні, 
технологічні парки значно посилюють конкурентоздатність країни на 
світовому рівні, переводять виробництво на новий тип, підвищують 
інноваційну складову в експорті продукції, що сприяє більш сталому 
розвитку всіх галузей економіки країни в цілому. При створенні 
технопарків, згідно із думкою багатьох науковців [4], було використано 
ідею комплексної організації, наукомісткого виробництва з виникненням 
нових технологій. Однією з основних засад при створенні технопарків 
є сприяння структурній переорієнтації економіки, що можливо лише у 
разі максимального зближення науки та виробництва.

В даний час у науковій літературі зустрічається велика кількість 
визначень технопарку. Нижче наведені деякі з них, які, з точки зору ав-
торів, найбільш повно відображають їх сутність.
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Так, у термінологічному словнику з питань управління інноваційними 
проектами визначається, що «Технологічний парк – регіональна 
система спільного підприємництва, заснована на поєднанні діяльності 
наукових установ, що здійснюють фундаментальні дослідження; 
прикладних науково-дослідних центрів організації та здійснення 
розробок у наукомістких галузях. Технологічні парки мають на меті 
створення принципово нових базових технологій і зразків промислової 
продукції, сприяють комерціалізації досягнень технологічної 
революції». Асоціація університетських дослідницьких парків 
Північної Америки наполягає, що така структура «…є організацією, 
що володіє власністю (юридичною особою), яка: має або планує мати 
землю і будівлі, спеціально призначені для проведення приватним і 
державним секторами науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт, розміщення наукомістких фірм і сервісних служб; співпрацює з 
університетом або іншим вищим навчальним закладом на контрактній 
основі або в робочому порядку; сприяє зміцненню зв’язків університету 
з промисловістю у сфері НДДКР, допомагає розвиватися новим фірмам, 
а також сприяє економічному розвитку; надає допомогу у передачі 
технологій та обміні знаннями в області бізнесу між університетами 
і фірмами, розташованими на території парку». Генеральний директор 
Міжнародної асоціації наукових парків Л. Санц надає визначення, 
що «…це організація, яка управляється фахівцями, головною метою 
яких є збільшення добробуту місцевого співтовариства за допомогою 
просування інноваційної культури, а також змагання інноваційного 
бізнесу та наукових організацій. Для досягнення цих цілей технопарк 
стимулює і управляє потоками знань і технологій між університетами , 
науково-дослідними інститутами, компаніями і ринками. Він спрощує 
створення і зростання інноваційних компаній за допомогою інкубаційних 
процесів і процесів виведення нових компаній з існуючих (spin - off 
processes) . Технопарк крім високоякісних площ забезпечує інші по-
слуги». Інноваційна рада Квінсленда (США) наполягає, що «технопарк 
– це юридична особа, створена для більш адекватного використання 
наукових і технологічних ресурсів для поліпшення економічної бази 
регіону. Місією технопарку є стимулювання регіонального розвитку, 
деіндустріалізації, а також спрощення реалізації комерційних і 
промислових інновацій. Діяльність технопарку збагачує наукову і / 
або технічну культуру регіону, створює робочі місця і додану вартість»  
[5, с. 13-18].
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Аналіз наведених визначень дозволяє виділити загальні для всіх 
наведених характеристик технопарків ключові критерії:

−	 зв›язок, з одного боку, з ВНЗ, науковим центром, науковими 
організаціями, а з іншого боку - з промисловими підприємствами;

−	 підтримка малих і середніх інноваційних фірм;
−	 передача технологій і обмін знаннями;
−	 виробництво і комерційне освоєння нової інноваційної 

продукції.
Також можна виокремити головні характеристики такої організації:

– територіально - інфраструктурна організація, що виконує особли-
ву функцію сприяння розвитку малого інноваційного підприємництва, 
функцією технопарку є територіальна інтеграція науки, освіти і вироб-
ництва, створення умов передачі технологій, інфраструктурна підтрим-
ка розвитку малого та середнього інноваційного бізнесу;

– форма організаційної взаємодії учасників щодо створення на-
укомісткої продукції, основу якої складають територіальна інновацій-
на інфраструктура, можливості надання необхідних послуг підпри-
ємствам, що розміщені на території технопарку, сприяння виконанню 
інноваційних, інвестиційних проектів;

– форма організації взаємодії учасників наукоємного виробництва з 
приводу комерціалізації технологічних розробок, де основна увага при-
діляється коопераційній взаємодії учасників інтеграційного процесу.

На базі проведеного аналізу може бути зроблена спроба дати 
визначення технопарку, яке враховує зазначені ключові критерії 
його діяльності. Під технопарком можна розуміти територіально 
відокремлений науково-виробничий комплекс, який здійснює 
формування територіального інноваційного середовища шляхом 
сприяння виробничому і комерційному освоєнню досягнень науки і 
техніки. Тобто технопарк - це неформальна організаційно-економічна 
структура, що об›єднує ВНЗ й організації, що здійснюють науково-
дослідну, дослідно-конструкторську і виробничу діяльність, з метою 
прискорення просування розроблюваних ними товарів і послуг з 
інноваційного циклу від створення до комерціалізації.

З визначення випливає, що функціонування технопарку будується 
на основі відносин купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної власності 
та акціонерної власності, створюваної представниками науки і 
промисловості у вигляді спільних підприємств. Технопарк об’єднує 
як початківці компанії, так і фірми з налагодженим виробництвом і 
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стабільної ринкової «нішею» і сприяє комерціалізації науково-технічної 
діяльності і прискорення просування нововведень у сферу матеріального 
виробництва. Саме цими головними критеріями і визначається сутність 
технопарку.

Проведений аналіз наукової літератури  дозволяє виявити та 
узагальнити комплекс причин  появи та розвитку технопарків за 
кордоном:

1. Вичерпання традиційних ресурсів, які забезпечували розвиток 
промисловості, перш за все, обробних галузей. Для більшості 
розвинених економік світу очевидною стала поступова стагнація та 
зниження темпів розвитку, що сформувало потребу у модернізації 
традиційних галузі важкої промисловості. Підвищення темпів 
розвитку, основних економічних показників діяльності та посилення 
конкурентоспроможності  галузей важкої промисловості були можливі 
завдяки підвищенню їх наукоємності, при цьому мало відбуватись 
одночасне зниження споживання ресурсів в процесі виробництва. 

2. Виникнення в розвинених країнах актуальної потреби в розвитку 
таких технологій, які визначатимуть подальший економічний розвиток 
цих країн в довгостроковій перспективі, розвиток інноваційних 
галузей виробництва, які формуються на базі сфери інформатизації, 
оптоелектроніки, біотехнології  тощо. Успішний розвиток та ефективна 
робота саме підприємств цих галузей визначає перспективи подальшого 
завоювання країною ринкового сегменту або цілого ринку певної  
інноваційної продукції.

3. Створення технопаркових структур відбувалось і внаслідок 
усвідомлення, що саме вони є найперспективнішою формою розвитку 
інтеграційної взаємодії між фундаментальною та прикладною наукою і 
виробництвом та долають автономність, що на протязі тривалого часу 
існувала між цими сферами. Ефективне функціонування технопарків 
можливе лише за умови  органічного поєднання новітніх ідей та 
розробок із діяльністю з їх впровадження до безпосереднього масового 
(серійного) випуску інноваційної продукції. 

4. Бурхливе зростання технопаркових структур можна також 
пояснити виникненням в деяких розвинутих країнах (таких як 
Німеччина, Нідерланди, Японія тощо) потреби в модернізації діяльності 
та реконструкції великих підприємств і створення на їх основі малих і 
середніх інноваційних компаній, які є більш динамічними і гнучкими в 
своїй діяльності. 
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5. Організація технопарків сприяє більш раціональному розміщенню 
продуктивних сил, зокрема, децентралізації промисловості, 
вирівнюванню економічного рівня периферійних районів і центру. 

6. Можливість вирішити за їх допомогою актуальну проблему 
реорганізації існуючої системи освіти  та наблизити її до потреб 
розвитку сучасного наукомісткого виробництва [6, с. 48-53]. 

У цілому, аналіз світового досвіду організації технопарків, дозво-
ляє виділити три основні категорії активних учасників даного процесу: 
академічні/наукові установи, агентства з економічного розвитку, 
місцевий виконавчий орган. Рівень залучення кожного з перелічених 
учасників у процес створення та адміністрування технопарку зумовлює 
його форму організації.

Вищий навчальний заклад або науково-дослідний центр як єдиний 
засновник. Дана форма організації рідко зустрічається на практиці, 
проте не є винятком. Організація технопарку університетом залежить 
значною мірою від наявності відповідної ділянки землі і фінансових 
коштів, достатніх для реалізації проекту. У цьому випадку організація 
управління різними процесами здійснюється повністю структурними 
підрозділами ВНЗ. Фінансування будівництва та діяльності парку, 
управління відбором клієнтів та контроль їх повсякденної діяльності 
здійснює фінансовий відділ ВНЗ. Схема організації технопарків 
університетами часто використовується у Великобританії. В якості 
прикладів можна навести наукові парки Кембриджа, університету 
Херіот-Уатт, Едінбург, і Суррейского університету.

Зазвичай технопарк має кількох засновників. Їх кількість 
може варіюватися від 2-х до 20-ти. При заснуванні технопарку 
вищий навчальний заклад або науково-дослідна установа можуть 
кооперуватись із органами місцевої або регіональної влади, 
фінансовими установами (банками, інвестиційними та венчурними 
фондами тощо), підприємствами промисловості. Конкретний внесок 
кожного засновника технопарку звичайно виражається в такому:

−	 вищий навчальний заклад або науково-дослідна установа – 
приміщення, лабораторії, кадрові ресурси, ідеї та винаходи;

−	 місцева або регіональна адміністрація – створення необхідної 
інфраструктури, формування грантових програм, необхідні земельні 
ресурси;

−	 фінансові установи – фінансування, експертиза рентабельності, 
окупності та доходності інноваційних проектів;
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−	 крупні підприємства – інвестування, проведення технічної 
експертизи проектів, надання виробничих потужностей, випуск готової 
інноваційної продукції.

Технологічний парк може бути заснований і за участю 
загальнонаціональних або місцевих агенцій з розвитку, які надають 
фінансові ресурси для придбання споруд, приміщень, обладнання 
тощо. Якщо при створенні технопарку реалізується саме такий сценарій 
його організації, то управління даною інтегрованою структурою та 
її діяльністю здійснюється спеціально створеною компанію. Даний 
підхід розглядається в якості найбільш виправданого, місія  технопарку 
націлена на сприяння економічному, соціальному і технологічному 
розвитку певної  території. Вищевикладене пояснює, чому такий 
сценарій особливо виправдовує себе для країн, що розвиваються та 
країн із транзитивними економіками. 

В даний час можна виділити наступну узагальнену стандартну 
структуру технопарку, що складається з двох частин: 

1. «Ядро» технопарку, яке представлене інкубатором бізнесу початків-
ців малих інноваційних фірм, зрілими фірмами, що вийшли з інкубатора, 
але побажали залишитися на території технопарку, якщо у технопарку 
є така можливість, і фірмами, які перейшли в технопарк, наприклад, з 
університету, державного наукового центру, промислового підприємства, 
міста і т.д., а також дочірніми фірмами великих підприємств. 

2. «Оболонки» технопарку, яка представлена фірмами сервісу, що 
потрібні для надання якісних послуг малим інноваційним фірмам, а та-
кож командою менеджерів технопарку. 

Відомі структури технопарків виходять з організаційної та 
територіальної концентрації необхідних інноваційних ресурсів 
(інтелектуальних, управлінських, виробничих, трудових, інформаційних 
і фінансових). Слід зазначити, що на сьогодні типи структур технопарків, 
які функціонують в Україні, не враховують регіональні особливості, 
що робить неможливим або занадто трудомістким створення їх на 
території багатьох регіонів з метою інтенсифікації інноваційних 
процесів. Оскільки кожен регіон має унікальний набір інноваційних 
ресурсів, необхідна розробка такої структури технологічного парку, 
яка дозволила б розвивати економіку регіону на основі раціонального 
використання регіональних інноваційних ресурсів. 

Невід’ємною вимогою розвитку технопарків є існуючий науково-
технічний потенціал, наявність кваліфікованої робочої сили та ринку 
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венчурного капіталу, зручне економіко-географічне розташування. Для 
утворення технопарку необхідно мати такі передумови:

−	 присутність в регіоні науково-дослідних установ високого 
класу; 

−	 наявність кваліфікованих фахівців виробничої сфери, які мають 
досвід впровадження у практику нових технологій і створення нової 
техніки; 

−	 можливість придбання або найму в оренду на пільгових умовах 
ділянок землі та виробничих приміщень; 

−	 наявність технологічної інфраструктури, розвинутої індустрії 
ділових послуг; 

−	 наявність ризикового капіталу.

Рис. 2. Соціально-економічне значення технологічних парків (розроблено 
автором на основі [7; 8])

Особлива місія технопарку, як вже було підкреслено раніше,  полягає в 
комерціалізації результатів наукових досліджень, винаходів і відкриттів 
вчених і фахівців, які вирішили зайнятися малим підприємництвом в 
науково-технічній сфері, але без відповідної підтримки не можуть це 
зробити, а також технологічний трансферт. 

Діяльність наукових парків охоплює широке коло економічних, 
техніко-технологічних, науково-дослідних, комунікаційних, соціально-
побутових та інших проблем (рис. 2).

 
Рис. 2. Соціально-економічне значення технологічних парків (розроблено автором на основі [7; 8]) 
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Залежно від рівня розвиненості інноваційної інфраструктури 
технопарк може планувати форми і методи взаємодії структурних 
одиниць як всередині технопарку, так і з такими суб’єктами інноваційної 
інфраструктури як: самостійні інноваційні центри, бізнес-інкубатори, 
технополіси, консалтингові та навчальні фірми, центри підтримки 
інноваційного підприємництва та ін. Взаємодія структурних одиниць 
в рамках технопарку визначається типами цих структур. Як свідчить 
досвід розвинених країн, ефективними є такі технопарки, які створюють 
сприятливі умови для ефективної діяльності інноваційних фірм, що 
займаються створенням та реалізацією оригінальної науково-технічної 
продукції через надання цим фірмам у користування матеріально-
технічної бази, надання консультацій та інформації у сфері науки, 
економіки і права.

Висновки  та пропозиції. Таким чином, функціональна визначеність 
та домінантна функція технопаркових структур заклечається у науково-
виробничій інтеграції потенціалу реального сектору економіки, 
академічної та галузевої науки, вищої освіти, державних, регіональних 
та місцевих органів управління та влади в контексті індустріалізації 
економічного розвитку. Серед елементів інноваційної інфраструктури 
технопарки, як її головні інноваційні центри, активізують економічний 
розвиток на основі забезпечення високими технологіями з одночасним 
вирішенням соціальних завдань. 

Функціонування технопарків перетворює периферійні області 
зі слабкою економікою в високорозвинені, забезпечені високими 
технологіями в різних сферах з одночасним вирішенням завдань 
створення додаткових робочих місць, розвитку інноваційної 
інфраструктури, створення успішних компаній малого та середнього 
бізнесу, збільшення доходів бюджету.
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СУТЬ И РОЛЬ ТЕХНОПАРКОВ В ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Рассмотрена категория технопарков и их место и роль в реальном секторе 
экономики и инновационном развитии страны. Проанализирована деятельность 
технопарков в разных странах мира и территориальное распределение мировых 
технопарков. Определены требования развития технопарков и обобщенна их 
структура. Определены правовые и экономические основы функционирования 
технопарков. Показано конструктивное влияние деятельности технопарков при 
реализации государственной инновационной политики. 

Ключевые слова: технопарк, инновации, государственная инновационная 
политика, инновационная инфраструктура.  
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CONTENT AND ROLE OF TECHNOPARKS IN 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF COUNTRY

Summary
The article interprets and analyses category of techno parks and their role in the 

real economy and innovative development of the country. The activity of techno parks 
in the different countries and world techno parks spatial distribution is analyzed. The 
requirement of techno parks development is defined; their structure is generalized. Legal 
and economic basis of techno parks functioning are defined. Constructive influence of 
techno parks activity in the state innovation politics realization is shown.     
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У статті розглянуті теоретичні аспекти проблеми розвитку лідерського  
потенціалу менеджерів в умовах конкуренції. Обґрунтовуються положення, що на-
пружена глобальна конкуренція створює зростаючі глобальні можливості розвитку 
організації і розвитку суспільних процесів в цілому; ефективність і успішність ді-
яльності організацій залежить від того, наскільки сильний їх лідерський потенціал.
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Менеджмент третього тисячоліття існує в конкурентному середови-
щі, для якого характерні напружена глобальна конкуренція і зростаючі 
глобальні можливості. В умовах кризи керівники-лідери краще за інших 
намічають нові контури змін, що ведуть до успіху в завтрашньому світі.

Складність конкурентного середовища вимагає прояву справжніх ме-
неджерів-лідерів, а не обережних менеджерів. В сучасному світі керівни-
ки-лідери відповідають, перш за все, за свою організацію, а це вимагає 
від них спеціалізації, концентрації і обмежень. Вони також відповідальні 
і за суспільство в цілому, що вимагає від них переконаності і прихильнос-
ті загальному благу. Від менеджерів-лідерів залежить успішність розви-
тку організації і розвиток суспільних процесів в цілому. 

Лідерство є одним з прикладів сили особистості і є процесом, за до-
помогою якого лідери мобілізують і ведуть за собою (вказують напрям, 
визначають темп, задають перспективи змін і розвитку). Основна роль 
лідера полягає в наданні впливу на інших людей, мета якого – спонука 
їх до руху до певної мети (переважно з відчуттям творчого підйому).

Особистість керівника, безумовно, має величезне значення для 
успішності діяльності. Олександр Македонський і Наполеон Бонапарт 
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добилися видатних перемог на полях битв; Ісаак Ньютон і Альберт Ей-
нштейн в науці відкрили нові напрями; у спорті талановиті тренери, пе-
реходячи з команди в команду, кожного разу перетворюють аутсайдерів 
в переможців; підприємницька активність Генрі Форда, Біла Гейтса і 
багато інших лідерів бізнесу дозволила їм добитися видатних результа-
тів – це все приклади великих лідерів у відповідних областях професій-
ної діяльності.

Лідерство ми розуміємо як призначення особистості, а лідер – це 
успішна людина, краща в якій-небудь сфері життя, який знає, чого він 
хоче, і любить командувати. Прагнення до лідерства і успіху у людини 
виявляється з самого дитинства. 

Успішність не вимірюється кількістю грошей або масштабом влади. 
Насправді успішний лідер бізнесу – це той, хто професійно, продук-
тивно, результативно і ефективно управляє своїм бізнесом і випробовує 
задоволення від свого життя.

Сьогодні все більше компаній усвідомлюють, що ефективність і 
успішність їх діяльності залежить від того, наскільки сильний їх лідер-
ський потенціал. У конкурентній боротьбі, що посилилася, організаці-
ям (підприємствам, фірмам, …), що бажають зберегти і укріпити свої 
позиції на ринку, необхідно систематично працювати над розвитком 
лідерства як однієї зі своїх конкурентних переваг.

Для нашого дослідження представляють великий інтерес робо-
ти, присвячені: психологічним аспектам лідерства в бізнесі (Е. Берн, 
К. Девіс, Д. Коттер, К. Левін, Д. Мйєрс, А. Менегетті, Дж. Ньюстрем, 
Б. Д. Паригін, Ю. М. Швалб, Т. П. Чернявська та ін.); психології управ-
ління (Р. Блейк, М. Голдсміт, П. Друкер, Дж. Моутон, А. Сомервілл, 
Ю.М. Швалб та ін.); лідерству в маркетингових стратегіях (Дж. Траут 
та ін.); ролі лідерства в кризових умовах (У. Бенніс, Р. Томас та ін.).  

Е. Берн приводить наступне визначення поняття «лідер»: «Лідер – 
керівник групи або організації, який узяв на себе або наділений чле-
нами правом проявляти ініціативу, накладати санкції і який володіє 
достатньою владою для цього» [1, с. 306]. Учений пропонує наступні 
типи лідерів: відповідальний лідер, ефективний лідер, психологічний 
лідер. Відповідальний лідер, на його думку, – це «індивід, що займає 
нішу лідерства в організаційній структурі і постійно відповідає за свої 
рішення». Ефективний лідер – це «той, на питання якого відповідають в 
першу чергу і пропозиції якого в ситуаціях стресу приймаються, перш 
за все». Психологічний лідер – «індивід, чий образ найбільш зарядже-
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ний в ніші лідерства і якому привласнюються абсолютні або магічні 
властивості» [1, с. 307]. 

П. фон Друкер [3], розглядаючи лідерство як чинник, що робить 
вплив на людей, який виявляється окрім механічного виконання рутин-
них доручень організації і розвивається в потужну силу, стверджує, що 
лідерство – це здатність підняти людське бачення на рівень ширшого 
кругозору, вивести ефективність діяльності людини на рівень вищих 
стандартів, а також здатність формувати особистість, виходячи за зви-
чайні, обмежуючі її рамки.

А. Менегетті звертає увагу на системний характер діяльності лідера: 
«Лідер – це глава, особистість-вектор, особистість, контролююча опе-
рації і здатна синтезувати контекст стосунків. Це – оперативний центр 
безлічі стосунків і функцій. він їх конструює, контролює, розвиває, 
управляє ними завжди відповідно до якоїсь конкретної мети» [6, с. 22].

Лідерство – це специфічний тип управлінської взаємодії, заснований 
на найбільш ефективному поєднанні різних джерел влади і напрямів на 
спонуку людей до досягнення загальних цілей. Лідерство як тип сто-
сунків управління відмінно від власне управління і будується більше на 
відношенні типа «лідер – послідовник», чим «начальник – підлеглий». 
Не будь-який менеджер використовує лідерство в своїй поведінці. Про-
дуктивний менеджер не обов’язково є ефективним лідером, і навпаки. 
Успіх в управлінні не компенсує поганого лідерства.

П. Друкер [3], кажучи про ефективність лідерства, укладається в де-
кілька пропозицій. На його думку, основою ефективного лідерства слу-
жить осмислення місії організації, її чітке визначення і підтвердження. 
Лідер встановлює цілі і пріоритети, визначає і підтримує стандарти. У 
цих характеристиках більш просліджуються особливості діяльності лі-
дера, ніж його особистісні якості.

Загальне лідерство в групі складається з компонентів: емоційного, 
ділового і інформаційного. «Емоційний» лідер (серце групи) – це люди-
на, до якої кожна людина в групі може звернутися за співчуттям. З «ді-
ловим» лідером (руки групи) добре працюється, він може організувати 
справу, налагодити потрібні ділові взаємозв’язки, забезпечити успіх 
справи. До «інформаційного» лідера (мозок групи) всі звертаються з 
різними питаннями, тому що він ерудит, все знає, може пояснити і до-
помогти знайти потрібну інформацію.

Найкращим буде керівник, що поєднує всі три компоненти. Найчас-
тіше, проте, зустрічається поєднання двох компонентів: емоційного і 
ділового, інформаційного і ділового.
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У традиціях менеджменту передбачається, що лідер і керівник – це, 
як правило, одна і та ж особа. При призначенні співробітника керівни-
ком на якому-небудь рівні управління бажано, щоб протягом певного 
терміну (як правило, декількох місяців) він став лідером. Якщо це не 
вдається, то по неписаних правилах керівник повинен звільнити займа-
не місце для того, хто може стати лідером.

Специфіка понять «керівництво» і «лідерство» розкрита  Б. Д. Пари-
гиним [8], що звернув увагу на наступні основні відмінності між ними 
в плані їх взаємозв’язків з неофіційною і офіційною структурою групи:
1) лідерство пов’язане з регулюванням внутрішньогрупових міжосо-

бистісних стосунків, що носять неофіційний характер, тоді як керів-
ництво є засобом регулювання стосунків в рамках офіційної соціаль-
ної організації;

2) лідерство є головним чином феноменом мікросередовища, а керівни-
цтво – елемент макросередовища, що відповідає системі домінуючих 
у ній соціальних стосунків; 

3) лідерство виникає і функціонує переважно стихійно, керівництвом 
же є процес цілеспрямованої і контрольованої зверху діяльності со-
ціальних організацій і інститутів;

4) на відміну від лідерства, керівництво – це явище стабільніше, менш 
схильне до перепадів в настроях членів групи;

5) процес керівництва характеризується вживанням набагато певнішої 
системи різних санкцій, чим це має місце в лідерстві; 

6) процес ухвалення рішень в системі керівництва носить складніший 
і в багато разів опосередкований характер, чим в умовах лідерства;

7) діяльність лідера протікає переважно в рамках мікроструктури малої 
групи, сфера ж дій керівника набагато ширше і охоплює різні рівні 
соціальної системи, на яких він, зокрема, представляє малу групу;

8) лідерство – це психологічна характеристика поведінки певних членів 
групи, тоді як керівництво – це переважно соціальна характеристика 
формальних стосунків в групі, перш за все в плані розподілу ролей 
управління і підпорядкування.

Дослідники відзначають і відому відносність відмінностей лідер-
ства і керівництва, констатуючи наявність діалектичного взаємозв’язку 
і взаємопроникнення цих феноменів управління. Так, керівник може 
одночасно виступати в ролі неформального лідера; лідерство за певних 
умов здатне перерости в офіційне керівництво. 

З’єднання функцій керівника і лідера характерний для колективу ви-
щої форми організації групи, оскільки в цих умовах одна і теж особа 
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виступає як санкціонований зверху керівник і як імпонуючий, емоцій-
но привабливий для всіх лідер, якщо він показує високу психологічну 
сумісність з членами групи. У певних умовах спостерігається і значна 
спільність завдань, що вирішуються керівником і лідером, що зближує 
зміст функцій, що реалізовуються ними. Чим складніше і відповідаль-
ніше в соціальному плані вирішувані групою завдання (ділові, військо-
ві, правоохоронні), тим більше зближення керівника і лідера. Схожість 
феноменів керівництва і лідерства в тому, що в кожному з них як би 
схоплюється «вертикальний зріз» відповідних офіційних і неофіційних 
стосунків в групі (позиції домінування і підпорядкування). Переваги 
лідера полягають в тому, що за ним організація визнає моральне право 
ухвалення рішення в значимих для неї ситуаціях. 

На характер здійснення лідерської ролі впливає взаємозв’язок на-
ступних змінних: якості лідера, якості послідовників і характер ситуа-
ції, в якій здійснюється лідерство. З одного боку, лідер впливає на по-
слідовників і ситуацію, з іншої – настільки ж істотні і їх дії на лідера.

М. Імаї в книзі «КАЙДЗЕН: Ключ до успіху японських компаній» 
[4] пише, що основна складність положення лідерів компаній – сказати 
своїм співробітникам: «Ви – головний актив і цінність компанії, але вас 
надто багато, в аналогічних компаніях за кордоном при тих же обсягах 
виробництва працює у декілька разів менше людей. Частину з вас по-
трібно звільнити». 

Це, на жаль, реальність нашого життя. На думку автора, в  такій 
ситуації керівництву даний дуже невеликий перелік варіантів поведін-
ки: або змушувати і маніпулювати (а це дорога до повного руйнування 
компанії), або повторити слова Дж. Уелча, легендарного лідера General 
Electric в період 1981 – 1996 рр.,  сенс яких такий: «Я починаю зміню-
вати компанію, я хочу підняти продуктивність, радикально поліпшити 
якість, удвічі зменшити число рівнів ієрархії і тому подібне Компанія 
може вижити лише за таких умов, це не мій вибір – це закон конку-
ренції. Тих, хто готовий будувати нову компанію, я запрошую в свою 
команду. Я нікого не звільняю, але ті, які не встигають за змінами і за 
лідерами перетворень повинні піти».

Будь-яка організаційна перебудова має свою оборотну сторону. Всю-
ди, де групи людей вимушені пристосовуватися до зовнішніх змін, 
хворобливі явища неминучі. На жаль, сувора правда для більшості ві-
тчизняних організацій, підприємств, компаній, фірм така: багато людей, 
які не встигають за організаційними змінами. Більш того, багато хто 
не приймає змін і чинить свідомий або несвідомий опір ім. Програми, 
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засновані на лідерстві, дозволяють відібрати кращих, не проводячи ско-
рочення чисельності персоналу без оголошення правил, тим самим, 
відмовляючись саме від найбільш сильних, оскільки сильні люди не 
люблять невизначеності і вирушають шукати іншу роботу [4].

Чим сильніше лідерський потенціал бізнес-організації, тим менше 
часу і сил віднімає контроль, чим слабкіше лідерський потенціал, тим 
жорсткіше має бути система заохочень і покарань, конкретніше і алго-
рітмічно виставлені завдання. 

Лідерство на всіх рівнях дозволяє плавно і гнучко покращувати якіс-
ні основи організації – переходити: від стандартизації до делегування, 
від рутини до бачення і натхнення, від виконань до творіння, від техно-
логії до філософії, від розпоряджень до професійного партнерства.

Таким чином, феномен лідерства є ключовим для досягнення органі-
заційної ефективності. Стратегічне лідерство полягає в генеруванні ак-
туальних змін і управлінні ними. Вивчення лідерства має прагматичну 
спрямованість. Воно служить розробці методів ефективного керівни-
цтва організаціями, а також відбору лідерів їх консультування, вчення і 
розвитку лідерського потенціалу.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы развития ли-
дерского потенциала менеджеров в условиях конкуренции. Обосновывается поло-
жение, что глобальная конкуренция создает возрастающие глобальные возможно-
сти для развития организаций и развития социальных процессов в ней; эффектив-
ность и успешность деятельности организации зависит от того, насколько является 
сильным ее лидерский потенциал.   
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DEVELOPMENT OF LEADERSHIP POTENTIAL IN THE 
COMPETETIVE CONDITIONS 

Summary
This article is devoted to the theoretical issues of the leadership potential devel-

opment in the competitive conditions. The thesis, that global competition creates increas-
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ing global opportunities for the organizational development and development of social 
processes in it, is substantiated. The effectiveness and successfulness of organizational 
activity depends on the power of its leadership potential. 

Keywords: personal potential, manager leader, business, managerial activity, 
competitive conditions.
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В статье рассматривается категория инновации как составляющей нацио-
нальной экономической безопасности. Предложена типология инноваций. Проана-
лизированы рейтинги инновационных стран мира и выявлены основные мировые 
тенденции в размещении инноваций. Рассмотрены процессы формирования адми-
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гия, национальная экономическая безопасность.

Постановка проблемы в общем виде. Долгосрочная стратегия и 
экономическая устойчивость развития является отображением соот-
ветствия внутренней среды вызовам со стороны внешней среды, кото-
рая определяется необходимым объемом изменений. Среда определяет 
инновационное поведение фирмы, под воздействием экономической 
основы, раскрывая с одной стороны её возможности, оценить, спрог-
нозировать и стабилизировать оперативную и долгосрочную устойчи-
вость. Достижения R&D, научно-технического прогресса должно бази-
роваться на поиск и оценку неиспользованных резервов производства и 
эффективности инновационных нововведений, как предметных средств 
парадигмы стратегических целей фирмы [4].

Оценивая уровень экономической безопасности страны (террито-
рии) и стабильное его поддержание в большой степени определяется 
эффективной работой реального сектора национальной экономики, 
уровнем восприимчивости его фирм к инновациям, а также способно-
стью к их генерации. Зачастую инновационное развитие страны и эко-
номики в период рыночного реформ и особенно в перестроечный пе-
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риод значительно затормозилось, и к настоящему времени накопилось 
достаточно много нерешенных задач, что отрицательно отражается на 
конкурентоспособности отечественной продукции, а также националь-
ной и экономической безопасности пост-социалистических стран [10].

Однако, по исследованиям, только надежная и эффективная систе-
ма экономической безопасности может служить гарантом суверените-
та и независимости страны, ее устойчивого социально-экономическо-
го развития, защиты национальных интересов в условиях внутренних 
и внешних угроз, возрастающей динамичности и неопределенности 
внешней среды и действия мало предсказуемых факторов.

В этом контексте весьма значительной для теории и практики яв-
ляется формулировка проблемы влияния инноваций на экономическую 
безопасность, а также выделения инновационной составляющей эконо-
мической безопасности стран, тем более данный аспект в экономиче-
ской литературе является недостаточно исследованным [39]. 

Отмечаем широкий спектр источников по национальной и экономи-
ческой безопасности страны, а также довольно много публикаций по 
различным вопросам инновационного развития экономики, в которых 
анализируемые явления и процессы разворачиваться, но без учета их 
интерактивной динамики, поэтому данному аспекту необходимо уде-
лять значительно больше внимания.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный 
вклад в изучение проблем, связанных с государственным регулировани-
ем инновационного развития, внесли такие представители Молдавской 
экономической школы, как В. Ганя [5; 6], А. Грибинча [8], A. A. Дагаев, 
Н. И. Иванова и др. [39].

Постановка задачи. Вопреки росту количеству исследований и пу-
бликаций по данной тематике, остается еще целый комплекс вопросов, 
решение которых предстоит в дальнейшем разрешить. В большей части 
это относится к вопросам обеспечения взаимосвязи экономической без-
опасности и инновационной деятельности, формирования концепции 
инновационной составляющей экономической безопасности, ее уско-
ренной реализации на практике, в том числе внедрения в конкретных 
регионах. В контексте развития процессов становится все более акту-
альной систематизация накопленных разработок и опыта, обобщение 
и критический анализ инновационного развития стран с позиций их 
вклада в повышение степени национальной и экономической безопас-
ности страны.
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Изложение основного материала исследования. Основные виды 
инноваций можно сгруппировать:
−	 Технологические – получение нового или эффективного производ-

ства имеющегося продукта, изделия, техники, новые или усовер-
шенствованные технологические процессы. Инновации в области 
организации и управления производством не относятся к техноло-
гическим.

−	 Социальные (процессные) – процесс обновления сфер жизни че-
ловека в реорганизации социума (педагогика, система управления, 
благотворительность, обслуживание, организация процесса).

−	 Продуктовые – создание продуктов с новыми и полезными свой-
ствами.

−	 Организационные – совершенствование системы менеджмента.
−	 Маркетинговые – реализация новых или значительно улучшенных 

маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в 
дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов про-
даж и презентации продуктов (услуг), их представления и продви-
жения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий.

Значимости инновационного процесса в жизни на самых высоких 
уровнях, включая ООН. Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (WIPO), входящая в структуру ООН, опубликовала но-
вый рейтинг самых инновационных стран в мире. Среди самых иннова-
ционных стран в мире, по рейтингу 2015 года, выделяется Швейцария. 
За ней в рейтинге следуют Швеция, Великобритания, США, Финлян-
дия и Сингапур. Из стран бывшего СССР выше всех находится Эстония 
(24-е место). У Молдавии 46-е место, Украина занимает 56-е место, Ар-
мения – 60-е. Белоруссия (79-е место) оказалась в нижней части рей-
тинга, между Ираном и Кенией. Согласно экспертам международной 
бизнес-школы Корнельского университета, в США составлен отчёт 
«Глобальный инновационный индекс 2016» (Global Innovation Index 
2016 rankings), по рейтингу самых инновационных страны мира. Са-
мыми инновационными оказались европейские страны – Швейцария, 
Швеция и Великобритания [45].
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Таблица 1
TOP-25 самых инновационных стран в мире

Рейтинг Страна Рейтинг Страна

1 Швейцария 14 Гонконг

2 Швеция 15 Канада

3 Великобритания 16 Япония

4 Соединенные Штаты 
Америки

17 Новая Зеландия

5 Финляндия 18 Франция

6 Сингапур 19 Австралия

7 Ирландия 20 Австрия

8 Дания 21 Израиль

9 Нидерланды 22 Норвегия

10 Германия 23 Бельгия

11 Южная Корея 24 Эстония

12 Люксембург 25 Китай

13 Исландия

Источник: разработано на основе [23; 47; 45]. 

Лучшее средство от стагнации – это инновации, создание продуктов 
и услуг, которые делают нашу жизнь лучше: кондиционеры, вакцины, 
набор текста и так далее.  Каждая страна старается развивать культуру 
инноваций, однако это не так-то просто. Рейтинг Bloomberg за 2015 г. 
включает 50 самых инновационных стран [47]. В рамках исследования 
за основу авторы взяли шесть основных параметров, которые способ-
ствуют развитию инноваций [23]. Это НИОКР, высокотехнологичные 
компании, высшее образование, научный персонал, производство, па-
тенты. Южная Корея занимает лидирующую позицию в этом рейтинге, 
США – на 6-м месте, Китай – на 22-м. Однако этот рейтинг исключает 
один очень важный параметр, который довольно сложно изменить, но 
который оказывает значительное влияние на развитие инноваций. Это 
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государственное регулирование, которое либо поддерживает, либо пре-
пятствует их развитию.

В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер 
жизнедеятельности общества. В рыночной экономике инновации пред-
ставляют собой мощный антикризисный фактор, так как использование 
новых технологий, новых видов техники, а также новых методов орга-
низации управления и производства ведет к снижению производствен-
ных затрат, к снижению цен, увеличению размера прибыли, к стимули-
рованию новых потребностей, к росту репутации (имиджа) компании и 
к завоеванию новых рынков сбыта.

Развитие мировая экономика не происходит прямолинейно. В насто-
ящее время наряду с переходом развитых стран из фазы индустриали-
зации идет, по сути, третья ее волна, охватывающая наиболее много-
населенные страны – Китай и Индию с древнейшими культурами. Для 
них характерны высокие темпы роста за счет привлечения в растущую 
промышленность дешевой рабочей силы и массированного заимствова-
ния технологий у развитых стран. В условиях, когда мировая экономика 
переходит на рельсы шестого технологического уклада (био-, когно-, 
нано-, инфо- и др.), в современном мире заметно обострилась борьба 
за глобальное лидерство. Китай успешно соперничает с другими ве-
дущими странами мира, в том числе с США, Японией, странами ЕС. 
КНР стремительно завоевывает мировые рынки технотронной про-
дукции. Производя продукцию с низкими издержками, страны поздней 
индустриализации вступают в конкуренцию на открытых рынках и 
теснят развитые страны, особенно в старых отраслях. Им в этом со-
действуют транснациональные компании, заинтересованные в емких 
рынках и дешевой рабочей силе, инвестирующие крупные средства в 
развивающиеся рынки, передавая местным предприятиям технологии 
и опыт управления [13]. 

Поэтому в планах китайского руководства наращивание инвестиций 
китайских компаний за рубежом для интенсификации процесса заим-
ствования высоких технологий. Регулирующие функции китайского го-
сударства включают в себя комплекс мер по интенсификации процесса 
заимствований импортных ноу-хау, которые осуществляются по двум 
каналам.

Во-первых, при помощи прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
стимулируется перевод в КНР филиалов наукоемких ТНК. Второй ка-
нал заимствований ноу-хау связан с технологическим аспектом иници-
ируемой властями КНР внешнеэкономической политики «идти вовне». 
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Цель – применить инструментарий прямого инвестирования за рубеж 
(ПЗИ) для использования научно-технического потенциала и интеллек-
туальных ресурсов развитых стран. За годы жесткой конкуренции на 
мировых рынках, в том числе с ТНК, в КНР появились свои успешные 
коммерческие компании [18].

В настоящее время на территории Китая действуют следующие ос-
новные административно-экономические образования со льготными 
режимами:
−	 5 специальных экономических зон: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Ся-

мэнь, Хайнань, а также приравненный к ним по статусу Новый район 
Пудун (Шанхай);

−	 90 зон технико-экономического развития государственного уровня: в 
г. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Далянь, Харбин, Урумчи, 
Ухань, Чунцин, Ханчжоу, Шэньян, Чанчунь, Инкоу и других круп-
ных городах;

−	 114 зон новых и высоких технологий, в том числе наиболее известные:
a) технопарк «Чжунгуньцунь» в Пекине;
b) парк высоких технологий «Чжанцзян»  в районе Пудун г. Шан-

хай;
c) парк высоких технологий в г. Тяньцзинь;
d) открытая зона высоких технологий в г. Нанкин;
e) открытая зона высоких технологий  в г.  Чэнду;
f) открытая зона высоких технологий в г. Гуанчжоу.
−	 13 свободных таможенных зон: в г. Шанхай, Тяньцзинь, Да-

лянь, Гуанчжоу, Нинбо, Чжанцзяган, Хайкоу, Сямэнь, Фучжоу, Циндао, 
Шаньтоу, Чжухай, Шэньчжэнь.

−	 зон приграничного экономического сотрудничества государ-
ственного уровня: в г. Хэйхэ, Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян), 
Маньчжоули, Эрлянь (Автономный район Внутренняя Монголия), Ху-
эйчунь (провинция Цзилинь), Даньдун (провинция Ляонин), Инин, 
Болэ, Тачэн (Синьцзян-Уйгурский автономный район), Пинсян, Дунсин 
(Гуанси-Чжуанский автономный район), Жуйли, Ваньтин, Хэкоу (про-
винция Юньнань) [16; 48].

−	 Шанхайская зона свободной торговли. 
Специальные экономические зоны (СЭЗ). 
Пять СЭЗ были созданы на восточном побережье Китая в начале 

80-х годов в целях активизации привлечения иностранных инвестиций.
В настоящее время СЭЗ продолжают играть значительную роль в 

развитии местной экономики. В 2013 г. суммарный объем внешней тор-
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говли этих зон увеличился на 14,7 % по сравнению с 2012 г. и составил 
699,83 млрд. USD., в том числе экспорт – 394,98 млрд. USD. (+13,6 %), 
импорт – 304,85 млрд. USD. (+16,2  %) [46].

Темпы роста в развитых странах снижаются, кроме всего прочего, 
в результате потерь рынков и вывоза капитала. Приходится развивать 
те секторы экономики, где еще сохранились преимущества, то есть 
сферу инноваций, отрасли высоких технологий и продукции высшего 
качества. Путем примитивной экстраполяции сложившихся трендов на 
будущее можно получить представление о предстоящих угрозах для 
западной цивилизации, теряющей свои преимущества. Казалось бы, к 
догоняющим странам переходят экономическое первенство, сила и по-
литическое влияние. Однако это представление, на наш взгляд, неверно 
по следующим причинам [38].

Расклад мощностей науки, экономик, милитаризации ведущих ми-
ровых держав – Китая, РФ, США, Японии, а также ЕЭС [29].

ВВП США – 16,72 трлн. USD (по ППС и валютному курсу совпа-
дают, 1 место в мире), на душу населения – 52,8 тыс. USD, 14 место в 
мире; население – 318,9 млн. чел, 4 место в мире; урбанизация – 82 %; 
расходы на оборону – 4,4 % ВВП. Инвестиции в науку и разработки 
(НИОКР) составляют около трети мировых (33-35 %).

ВВП Китая по ППС – 13,39 трлн. USD (2 место в мире), по валют-
ному курсу – 9,33 трлн. USD, на душу – 9,8 тыс. USD; население – 1,36 
млрд. чел; урбанизация – 55 %; расходы на оборону – 2 % ВВП. Инве-
стиции в НИОКР свыше 15 % мировых [38].

У стран СНГ, в т.ч. России эти показатели значительно ниже: ВВП 
по ППС – 2,553 трлн. USD, 6 место в мире; ВВП по валютному курсу 
– 2,113 трлн. USD; ВВП на душу населения – 18,1 тыс. USD, 77 место 
в мире; население – 142,5 млн. чел, 10 место в мире; урбанизация – 74 
%; расходы на оборону – 4,5 % ВВП. Доля в мировых инвестициях в 
НИОКР ниже 2 % по ППС, по валютному курсу еще ниже [28].

Преимущество, и большое по всем показателям у США, за исключе-
нием численности населения. Но оно не является существенным конку-
рентным преимуществом. На военные цели США потратили в 2013 г. 
около 740 млрд. USD, Китай – 190 млрд. (по валютному курсу), Россия 
–около 100 млрд. USD.

В развитых странах необходимо проводить реформы, чтобы их ин-
ституты достигли соответствия с инновационной экономикой: реформы 
пенсионного законодательства, норм социальных гарантий для наем-
ных работников и т. п. (они уже начаты в Германии и Франции). Ключе-
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вое преимущество США, Европы, Японии, Кореи и других «азиатских 
тигров» – инновационный потенциал, которого пока нет у догоняющих 
стран. Даже если конкуренты догонят развитые страны по объемным 
показателям, они вряд ли смогут получать принципиально новые ка-
чественные результаты. Страны, добившиеся успехов в догоняющем 
развитии, такие, как Япония и «азиатские тигры», присоединяясь к 
другим развитым странам, находящимся на уровне технологической 
границы, как бы входят в их сообщество. Достигнув инновационной 
стадии, страны предпочитают мирное сотрудничество и конкуренцию 
на открытых рынках. Возможно, причина заключается именно в том, 
что они усваивают основные нормы и ценности европейской культуры, 
обретая наряду с этим более высокую способность к инновациям.

Проанализируем возможное соотношение сил в мире на ближайшую 
перспективу.

1. По прогнозу до 2025 года развитые страны – как США, Канада, 
Австралия и Новая Зеландия, Европа в составе ЕС-27, Япония. К 2020 г. 
предполагается возможное расширение Европы до ЕС-36, включая Тур-
цию, Балканы и Украину, а также Южную Корею (хотя это пока предпо-
ложения). Доля «высшей лиги» по численности населения может повы-
ситься, хотя состав станет более разнородным, в том числе по уровню 
развития и культуре. Разумеется, это сугубо прогнозируемый состав, но 
тенденция к расширению наблюдается.

Таблица 2
Список стран по населению

№ Страна Население Дата
% от 

населения 
Земли

1 КНР 1 381 103 000 3 декабря 2016 19.12 %
2 Индия 1 299 283 000 3 декабря 2016 17.77 %
3 США 324 684 000 3 декабря 2016 4.44 %
4 Индонезия 260 581 100 1 июля 2016 3.56 %
5 Бразилия 205 738 835 3 декабря 2016 2.83 %
6 Пакистан 195 479 520 3 декабря 2016 2.67 %
7 Нигерия 186 987 563 1 июля 2016 2.56 %
8 Бангладеш 160 991 563 5 июля 2016 2.2 %
9 Россия 146 759 300 1 октября 2016 2.01 %
10 Япония 126 960 000 1 июня 2016 1.74 %
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№ Страна Население Дата
% от 

населения 
Земли

11 Мексика 122 273 473 1 июля 2016 1.67 %
12 Филиппины 102 921 200 20 апреля 2016 1.41 %
13 Вьетнам 92 700 000 1 июля 2016 1.27 %
14 Эфиопия 92 206 005 1 июля 2016 1.26 %
15 Египет 92 167 000 3 декабря 2016 1.17 %
16 Германия 82 162 000 1 января 2016 1.12 %
17 ДРК 79 722 624 1 июля 2016 1.09 %
18 Иран 79 003 827 4 февраля 2016 1.08 %
19 Турция 78 741 053 31 декабря 2015 1.08 %

20 Великобри-
тания 65 341 183 1 января 2016 0.89 %

Источник: [20].

В первых двух странах списка – Китай и Индия – живёт более 1/3 
всего населения Земли. В первых шести странах списка живет 1/2 всего 
населения Земли. В первых 15 странах по численности населения жи-
вёт около 4,7 млрд. человек, что составляет около 2/3 населения Земли.

2. Китай и китайский мир (включая Гонконг, Тайвань и Сингапур) 
можно объединить в одну группу по населенности этих стран пре-
имущественно этническими китайцами. Но Тайвань, Сингапур и Гон-
конг, хотя он уже интегрирован в КНР, по уровню развития относятся 
скорее к блоку развитых стран. Суммарная доля этой группы в мире 
по ВВП возрастает, а по населению падает, если тенденции в демогра-
фических процессах сохранятся. Это говорит о росте размеров эконо-
мики и благосостояния. Но Китай и китайский мир не получат серьез-
ного перевеса над группой развитых стран, почти вдвое уступая ей по 
объемам экономики и приблизительно на 5 % превосходя по числен-
ности населения [42]. Между тем этот блок представляется главным 
оппонентом Запада.

3. Индия – особый мир. Можно говорить о Южной Азии, тогда к 
Индии следует добавить Шри-Ланку и, видимо, Бирму (другие страны 
региона –Пакистан и Бангладеш – мусульманские, где религия более 
заметно влияет на культуру и экономику). Доля Индии в ВВП и насе-
лении к 2020 г. повысится, ее население составит 1305 млн. человек 
против 1377 млн. в Китае, то есть они почти сравняются, темпы его 
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роста сократятся (до 2020 гг. прирост 19,2 %, тогда как в 1990-2005 гг. 
– 31,1  %), благосостояние повысится. Индия в силу политических тра-
диций, характера экономики и культуры вряд ли будет противостоять 
развитым странам. Скорее можно ожидать напряженности в ее отноше-
ниях с Китаем и исламскими странами.

Рис. 1. Доля крупнейших 15 стран в общемировом ВВП (по ППС) 
по данным МВФ [20].

Рис. 2. Экономика Индии по объёму ВВП (млрд. USD)
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Таблица 3  
Мир исламских цивилизаций 

Исламские   
цивилизации Страны 

ВВП, млн. 
USD 
2020 

(прогноз) 

Исламские страны 14 507 871 

Средиземноморско-
Аравийская 
суннитская 

Албания, Алжир, Бахрейн, Босния и 
Герцеговина, Египет, Западная Сахара, 
Иордания, Катар, Косово, Кувейт, 
Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, 
Объединенные Арабские Эмираты, 
Оман, Саудовская Аравия, Северный 
Кипр, Сирия, Турция, Тунис. 

7 154 039 

Среднеазиатско-
суннитская 

Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан. 

1 630 330 
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4. Исламские страны объединены в одну группу по степени влияния 
ислама на культуру, то есть на перспективы развития.

Таблица 3 
Мир исламских цивилизаций

Исламские   
цивилизации Страны ВВП, млн. USD

2020 (прогноз)

Исламские страны 14 507 871

Средиземноморско-
Аравийская 
суннитская

Албания, Алжир, Бахрейн, Босния 
и Герцеговина, Египет, Западная 
Сахара, Иордания, Катар, Косово, 
Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, 
Марокко, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Саудовская 
Аравия, Северный Кипр, Сирия, 
Турция, Тунис.

7 154 039

Среднеазиатско-
суннитская

Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан.

1 630 330

Афро-суннитская

Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, 
Джибути, Кот-д’Ивуар, Коморские 
о-ва, Мали, Нигер, Нигерия, 
Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-
Леоне, Чад, Эритрея. Территория 
Франции: Майотта.

1 381 558

Восточно-суннитская
Бангладеш, Бруней, Индонезия, 
Малайзия, Мальдивы. Территория 
Австралии: Кокосовые о-ва.

2 998 306

Шиитская Азербайджан, Ирак, Иран. 1 343 638

5. Доля стран Латинской Америки в мировом населении будет уве-
личиваться, но в ВВП, видимо, снижаться.
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Таблица 4
Макроэкономические показатели стран Латинской Америки

Показатель 2012 2013 2014 2015

Прирост ВВП, % 2,9 2,8 1,2 -0,4

Душевой ВВП (прирост), % 1,7 1,7 0,0 -1,5

Потребительские цены (рост), % 4,9 4,9 6,3 6,6

Городская безработица, % 6,4 6,2 6,0 6,6

Инвестиции в основной капитал, 
% ВВП 21,3 21,5 20,8 19,7

Внешний долг, % ВВП 28,0 29,6 31,7 33,0

Внешний долг, % экспорта 95,9 101,2 113,4 134,9

Экспорт товаров, млрд долл. 1002 1007 991 876

Импорт товаров, млрд долл. 993 1028 1027 932

Валютные резервы, млрд долл. 836 830 857 825

Государственные доходы, % ВВП 18,9 19,2 19,3 18,7

Государственные расходы, % 
ВВП 20,9 21,5 22,0 21,7

Бюджетный дефицит, % ВВП -1,9 -2,3 -2,8 -3,0
Источник: [3].

6. Африка южнее Сахары. Здесь предполагается снижение доли в 
ВВП и увеличение ее в населении. В 2020 г. численность населения 
здесь сравняется с развитыми странами, но на него придется только 2 % 
мирового ВВП (в 20 раз меньше развитых стран).

Этот анализ позволяет сделать важный вывод: перспективы проти-
востояния «Запад и остальной мир» не существует. Нет угрозы стол-
кновения цивилизаций развитых и развивающихся стран, а есть много-
полярный мир, сталкивающийся с противоречиями. Консолидация раз-
вивающихся стран в противовес Западу практически исключена. Раз-
витие мировой экономики в ближайшие десятилетия будет носить не-
равномерный, турбулентный характер, обусловленный более быстрым 
развитием стран поздней индустриализации и импульсивностью, не-



75

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 1 (35) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 1 (35)    ISSN 2413-9998

устойчивостью развития инновационной экономики. В конечном счете, 
рыночные силы будут вести к выравниванию стран.

В дальнейшем предположительно на инновационную стадию разви-
тия будут вступать все новые страны, пополняя «высшую лигу». Темпы 
роста населения мира будут снижаться. В странах, достигающих опре-
деленного уровня развития (7-10 тыс. долл. ВВП на душу населения в 
год) при умеренной дифференциации доходов (коэффициент Джини не 
более 0,40-0,45) и доле городского населения 60-70 %, будет наблюдать-
ся переход к стационарному населению. К концу века можно ожидать, 
что в странах, где сейчас живет 80-85 % населения планеты, люди будут 
жить в более благоприятных и стабильных условиях, с меньшими раз-
личиями в уровне жизни, институтах и культуре [24].

Для современных развитых стран динамика в основном предопреде-
лена тем, что они уже перешли в инновационную стадию, это их глав-
ное конкурентное преимущество. Вместе с тем догоняющие страны от-
части начнут утрачивать свои конкурентные преимущества.

10 инновационных технологий 2016 года, на которые стоит обра-
тить внимание

Стремительно меняющийся мир постоянно ставит перед человече-
ством новые задачи, для решения которых нам понадобятся не менее 
стремительно развивающиеся технологии, кажущиеся воплощением 
научной фантастики. Возможно, о некоторых из этих технологий вы 
уже слышали, ведь многие из них уже какое-то время существуют на 
научном горизонте, но 2016 год обещает стать годом настоящего про-
рыва. Представляем вам список наиболее значимых разработок, по мне-
нию Совета по развивающимся технологиям Мирового экономического 
форума [33; 43; 44].

Наносенсоры и интернет наноустройства. Одна из наиболее привле-
кающих внимание областей на сегодняшний момент – это наносенсо-
ры, способные циркулировать внутри человеческого тела или быть вне-
дрёнными в конструктивные материалы. Возможность подключить все 
эти сенсоры к интернету окажет огромное влияние на будущее медици-
ны, архитектуры, агрономии, производства лекарственных препаратов 
и другие области науки.

Батарейки нового поколения. Главным препятствием на пути раз-
вития возобновляемых источников энергии является несоответствие 
спроса и возможностей производства. Также проблемой оказывается 
невозможность сохранения избытка энергии, произведённого в идеаль-
ных условиях, для последующей передачи в сеть. Новые батареи повы-
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шенной ёмкости, основанные на натрии, алюминии и цинке, решают 
эту проблему и делают возможным построение мини-энергосистем.

Децентрализованная система доверия Blockchain. Блокчейн, или же 
цепочка блоков транзакций, – это термин, известный по цифровой ва-
люте биткойн: децентрализованная общественная сеть транзакций, ко-
торой не владеет и не управляет ни один человек, ни одна организация. 
Благодаря инвестициям, только в 2015 году превысившим 1 миллиард 
USD, экономическое и социальное влияние блокчейна потенциально 
способно изменить пути взаимодействия мировых рынков и прави-
тельств.

Двумерные материалы. Пожалуй, графен является наиболее извест-
ным материалом, состоящим из одного атомного слоя, однако он далеко 
не единственный. Благодаря резкому падению стоимости производства 
такие материалы вскоре смогут найти применение в широком спектре 
областей – от водяных и воздушных фильтров до нового поколения 
одежды и батареек.

Автомобили с автопилотом. Хотя самоуправляемые автомобили во 
многих странах еще не полностью легализованы, но их огромный по-
тенциал в различных областях применения ведёт к стремительному 
развитию ключевой технологии по пути к полной автономии.

Органы на чипе. Миниатюрные – размером с карту памяти – мо-
дели человеческих органов могут произвести революцию в медицин-
ских исследованиях и разработках лекарственных препаратов, предо-
ставляя исследователям возможность наблюдать работу биологиче-
ских механизмов.

Фотоэлементы на основе перовскитовых материалов. (Перовски́т — 
сравнительно редкий для поверхности Земли минерал, титанат каль-
ция. Эмпирическая формула: CaTiO3). Новые материалы имеют три пре-
имущества по сравнению с традиционными кремниевыми солнечными 
элементами: они более эффективны, легче в изготовлении, и могут быть 
использованы практически везде [14].

Открытые экосистемы искусственного интеллекта. Совместные успе-
хи в обработке естественного языка и алгоритмов социального осозна-
ния, вкупе с беспрецедентной доступностью данных скоро позволят вир-
туальным ассистентам помогать человеку в широком спектре задач: от 
управления личными финансами до советов по выбору гардероба.

Оптогенетика. Возможности использования света и цвета для запи-
си активности нейронов головного мозга обсуждались уже достаточ-
но давно, но, благодаря недавним разработкам, световые лучи теперь 
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могут проникать глубже в ткани, что сможет способствовать лечению 
людей с нарушениями в работе мозга.

Проектирование метаболических систем. Благодаря успехам синте-
тической биологии, системной биологии и эволюционной инженерии 
многие химические вещества теперь можно будет производить проще и 
дешевле с помощью растений, и список этот с каждым годом будет расти.

Роль инноваций в современном мире трудно переоценить. Иннова-
ции выполняют как экономическую, так и социальную функцию, охва-
тывают все стороны жизни общества, затрагивают личностные вопро-
сы. В долгосрочной перспективе без инновационной деятельности не-
возможен дальнейший экономический и культурный рост по интенсив-
ному пути развития [31].

Выводы и предложения. Исследования доказывают, что сегодня 
главным источником экономического роста служат внедренные в про-
изводство инновации. В этой связи способность их генерировать, а так-
же воплощать новые знания в технологии и продукты определяет ход 
ускоренного развития национальной экономики.

Сложность проблемы заключается в необходимости понимания со 
стороны государства, прежде всего органов власти и управления, того, 
что только новые технологии имеют доминирующее значение для ста-
бильного, устойчивого и поступательного развития страны и мира в 
целом. В этой связи важно не только формирование, но и реализация 
соответствующей инновационной политики в стране, ориентированной 
на повышение уровня экономической безопасности.

На основании проведенного исследования в разработаны концепту-
альные основы инновационной составляющей экономической безопас-
ности и получены следующие основные результаты:

1. Выделена инновационная составляющая экономической безопас-
ности, разработано определение данной категории, раскрыты внутрен-
ние и внешние угрозы, выдвинута и обоснована система взаимосвязан-
ных критериев и показателей, на которые необходимо ориентироваться 
в плане усиления инновационной составляющей экономической без-
опасности и которая позволяет, с одной стороны, дать оценку эффек-
тивности проводимой инновационной политики, а, с другой стороны, 
определить результативность инновационных процессов в современ-
ном обществе.

2. Выявлено влияние инноваций на состояние национальной и 
экономической безопасности страны во внутри- и внешнеэкономиче-
ской сфере, а также установлена четкая количественная связь между 



78

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 1 (35) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 1 (35)    ISSN 2413-9998

результатами инновационной деятельности, в том числе научной, про-
мышленной, технологической и уровнем экономической безопасности, 

3. Раскрыто состояние инновационной составляющей экономиче-
ской безопасности с позиций реализации национальных интересов и 
определен перечень ключевых проблем, не позволяющих обеспечивать 
эффективную нейтрализацию угроз, как реальных, так и потенциаль-
ных, и тем самым поддерживать соответствующий уровень экономиче-
ской безопасности страны.

4. Определены приоритеты инновационной политики с точки зре-
ния вариантов модернизации национальной экономики, в направлений 
развития науки и технологий, с позиций отраслевой структуры нацио-
нального хозяйства; а также в разрезе национальных целевых программ 
и направлений вложения венчурного капитала, что позволило опреде-
лить ее влияние на состояние экономической безопасности; раскрыты 
стратегии инновационного развития; представлен и обоснован перспек-
тивный вариант модернизации отечественной экономики, ориентиро-
ванный на обеспечение стабильного, устойчивого и поступательного 
развития страны.

В этой связи в качестве предложений, нацеленных на повышение 
уровня экономической безопасности, могут выступать следующие по-
ложения:

Во-первых, с целью скорейшего формирования полноценной сети 
национальных исследовательских университетов, ориентированных на 
подготовку высококлассных специалистов, целесообразно скорректи-
ровать основные оценочные критерии их выделения, при этом в каче-
стве главного критерия установить показатели, непосредственно свя-
занные с развитием фундаментальной науки. 

Во-вторых, усилить инновационную составляющую государственной 
образовательной политики. В этой связи, предусмотреть в государствен-
ных образовательных стандартах подготовку специалистов с инноваци-
онными навыками, в том числе и для высокотехнологичного комплекса.

В-третьих, ускорить создание различных венчурных фондов, пре-
жде всего, «посевных», стимулирующих создание малых инновацион-
ных фирм в университетах и инвестирующих в начальные стадии инно-
вационного процесса с целью эффективной реализации интеллектуаль-
ной собственности образовательных организаций.

Другим важнейшим направлением государственной инновационной 
политики является формирование и развитие кластеров, в том числе и в 
сфере высоких технологий. 
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Правовое регулирование кластерного развития не может быть пол-
ностью исчерпано одним законодательным актом. Здесь требуется свод 
нормативно-правовых актов, охватывающих различные стороны, гра-
ни как самого кластерного развития, так и деятельности по его регу-
лированию. В числе таких законодательных актов могли бы быть: за-
кон о разработке, принятии и реализации целевых программ развития 
отдельных высокотехнологичных кластеров, например, в сфере отече-
ственной электроники; закон о пространственном планировании кла-
стерного развития.
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ІННОВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІНОЇ БЕЗПЕКИ

У статі розглядається категорія інновацій як складової національної еко-
номічної безпеки. Запропонована типологія інновацій. Проаналізовані рейтинги 
інноваційних країн світу та виявлені основні світові тенденції у розміщенні інно-
вацій. Розглянуто процеси формування адміністративно-економічних утворень із 
пільговими режимами. Проведено перспективний аналіз розстановки й співвідно-
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INNOVATIONS AS THE COMPONENT OF NATIONAL 
ECONOMIC SECURITY

Summary
In the article the category of innovations as the component of national economic 

security is viewed. Classification of innovations is proposed. The ratings of world inno-
vation countries are analyzed and the main world trends of innovations allocation are re-
vealed. The process of formation of administrative and economic entities with preferen-
tial treatment is viewed. The allocation and ratio of forces in innovation field is analyzed.        

Keywords: innovation, innovative infrastructure, technology, national econom-
ic security. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ У 
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Запропоновано класифікацію видів стратегій диверсифікацій промислово-
го підприємства в умовах глобалізації бізнесу. Розглянуто шість видів еталонних 
стратегій розвитку бізнесу, реалізація яких можлива в тому випадку, якщо суб’єкти 
господарювання будуть здійснювати свій розвиток на конкретному ринку з кон-
кретною продукцією в рамках конкретної галузі.

Ключові слова: диверсифікація, стратегія, бізнес, підприємство, прибут-
ковість, акція.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Нині головне завдан-
ня української економіки не просто перебудуватися на новий ринковий 
курс, а перебудуватися ефективно, враховуючи свої слабкі і, особливо, 
сильні сторони.

З 1991 р. Україна тримає курс на створення ринкової моделі економі-
ки, але це не просто створення ринку з нуля, а здійснення переходу від 
централізованого адміністративно керованого господарства до ринко-
вих структур . У цьому сенсі Україна є першопрохідцем, оскільки світо-
ва економічна історія ще не знала такого повороту подій, коли країна, 
повністю відмовившись від колишнього економічного курсу, починає 
згадувати і «прищеплювати» іншу культуру ведення бізнесу.

Після розпаду СРСР залишився величезний економіко-господар-
ський потенціал, особливо у сфері машинобудування, оскільки ця га-
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лузь народного господарства фінансувалася в першу чергу і у великих 
масштабах.

Це було пов’язано з тим, що ця галузь в основному працювала на ВПК.
Слід зазначити, що розвиток військової економіки є вихідним спра-

вою не тільки з політичної точки зору; військова економіка всюди вва-
жається вигідною областю інвестицій, так як дає підприємствам ВПК 
стабільну норму прибутку, ніж сфера цивільної продукції. Крім того, 
велика роль ефекту «подвійного» використання технологій, який вира-
жається в застосуванні результатів військового досліджень і розробок у 
виробництві цивільної продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При написанні цієї стат-
ті автор спирався на роботи наступних вчених: А. Гарнов [1], В. Горш-
ков [2], В. Захарченко [3; 4], Л. Попова [5], Л. Федулова [6], Р. Чейз [7], 
Дж. Перлов [8].

Постановка завдання. У період існування СРСР стратегічне управ-
ління стратегічними підприємствами здійснювали відповідні міністер-
ства, а з розпадом Радянського Союзу (1991 р.) всі машинобудівні (та й 
не тільки) заводи отримали самостійність.

Заводи стали конкурувати один з одним як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. Конструкторські бюро не мали доступу до фінансо-
вих ресурсів підприємств і не отримували від них грошей в повному об-
сязі і «ноу-хау», отже, їм ні з чого було фінансувати нові розробки. Держ-
замовлення постійно скорочувалися. На думку експертів, єдино можли-
вим кроком було формування потужних диверсифікованих концернів  які 
об’єднують розробку, виробництво і маркетингові служби [4] .

Щоб зрозуміти їх суть, розглянемо спочатку основи економіко-тео-
ретичних підходів до процесу диверсифікації. Якщо якась фірма при-
йняла рішення про диверсифікацію своєї діяльності, то цій фірмі перш 
за все слід заручитися підтримкою своїх акціонерів, оскільки мета 
стратегії диверсифікації на початковому етапі – створення цінностей 
для акціонерів, тобто необхідно збільшити прибутковість акцій. Таким 
чином, стратегія повинна бути направлена не просто на те, щоб роз-
поділити ризик шляхом інвестування коштів у різні галузі економіки, 
оскільки акціонери можуть домогтися точно такий же диверсифікації 
ризику, ставши володарями портфеля акцій компаній , зайнятих у різ-
них сферах діяльності [1, c. 30]. Так що, для підвищення прибутковості 
акцій компанії, слід вибирати ті види діяльності, які діють під одним 
«корпоративної дахом» більш ефективно, ніж в якості незалежних під-
приємств, тобто має місце ефект «2 + 2 = 5».
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Зупинимося детальніше на цьому ефекті. Нехай у нас корпорація А 
здійснює диверсифікацію шляхом покупки компанії В. Якщо їх сумар-
ний прибуток через певний період часу після злиття не перевищить при-
буток, яку б вони отримали, працюючи в якості незалежних компаній, 
то з точки зору підвищення прибутковості акцій диверсифікацію А в В 
можна вважати невдалою. Акціонери корпорації А змогли б домогтися 
аналогічних результатів, поповнивши свій інвестиційний портфель ак-
ціями компанії В, тобто мав би місце ефект «2 + 2 = 4». Прибутковість 
акцій диверсифікаційній компанії не підвищується поки не досягнуть 
ефект «2 + 2 = 5».

На підтвердження цьому наведемо наступний приклад: авіаційна 
компанія Воeing зіткнулася в 1997р. з низкою виробничих проблем, 
почасти викликаних придбанням компанії McDonnell Douglas, яку 
Boeing купила на початку 1997 року. Експерти прогнозували, що в 
третьому кварталі 1997 р., кожна акція компанії Boeing принесе до-
хід у 45 центів. У той же час зі спілкування про додаткові витрати на 
розширення виробництва в розмірі 2,6 млрд. дол., які могли б «з’їсти» 
п’яту частину прибутку компанії в 1998 р., Викликало 8 – процентне 
зниження курсу акції Boeing у третьому кварталі 1997 р. [7] . З дано-
го прикладу випливає, що навіть таким «акулам» бізнесу , як ліде-
ру світового літакобудування – компанії Boeing, не завжди вдається 
успішно реалізувати початковий етап стратегії диверсифікації, який 
безумовно пов’язаний з великими виробничими витратами сировини, 
комплектуючих і робочої сили.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перейдемо тепер до роз-
гляду основних, найбільш поширених видів стратегій диверсифікації.

Розрізняють шість стратегій диверсифікації:
1) стратегія входження в нову галузь – поглинання, створення нової 

компанії, спільного підприємства;
2) стратегія диверсифікації в родинні (пов’язані) галузі;
3) стратегія диверсифікації в неспоріднені (незв’язані) галузі;
4) стратегія згортання і ліквідації бізнесу;
5) стратегія реструктурування, відновлення та економії;
6) стратегія транснаціональної диверсифікації.
I. Стратегія входження в нову галузь
Поглинання вже існуючої фірми є найбільш популярним способом 

входження компанії в нову сферу діяльності, оскільки воно передбачає 
швидке проникнення на цільовий ринок, разом з фірмою купується ін-
формація про конкретному ринку і певний досвід роботи на цьому рин-
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ку. Найскладніше при здійсненні даної стратегії – це знайти потрібну 
компанію для придбання. Фірма-покупець стикається з дилемою: або 
купити «сильну» компанію за високою ціною, або «слабку» за низькою 
ціною.       

Створення нової компанії буде привабливим варіантом розвитку біз-
несу, якщо:

1) у фірми достатньо часу ( початковий етап життєвого циклу галузі);
2) такий шлях диверсифікації дешевший , ніж придбання іншої ком-

панії;
3) фірми-конкуренти пасивно ставляться до завоювання ринку но-

вачком;
4) є необхідний досвід роботи в цій галузі;
5) існує потенціал розвитку нових виробничих потужностей;
6) дана галузь представлена   відносно невеликими фірмами.
На практиці використовується варіант стратегії входження в нову 

галузь також шляхом створення спільних підприємств. Спільне підпри-
ємство знижує ризик і дозволяє зайнятися тим, що невигідно робити 
одному. Крім того, кожен партнер вносить у загальну справу свої спе-
цифічні знання, якими не володіє інший, а об’єднання ресурсів дозво-
ляє зайняти більш стійке положення на ринку. Слід зазначити, що ство-
рення спільних підприємстві з іноземними партнерами часом є єдиною 
можливістю подолати імпортні квоти, тарифи, культурні бар’єри і вра-
хувати ряд національних особливостей ведення бізнесу. Однак з поя-
вою спільного підприємства виникає ряд проблем, пов’язаних з правом 
контролю. прийняттям стратегічних рішень, розподілом прибутку та ін.

Прикладом такої стратегії може слугувати досвід ПАТ «Одеський 
завод радіально-свердлильних верстатів» (м. Одеса), коли вищезазна-
чене підприємство почало у 1990-х рр. виробництво металорізальних 
верстатів для будівельних компаній.

ІІ . Стратегія диверсифікації в родинні (пов’язані ) галузі
Успіх стратегії диверсифікації в родинні галузі криється в ефекті 

«2 + 2 = 5». Саме цей ефект стає базисом для створення конкурент-
ної переваги. Споріднена диверсифікація виникає тоді, коли компанії 
мають відносно схожі виробництва і володіють стратегічним відповід-
ністю. Стратегічне відповідність – це якась характеристика діяльності 
компаній, яка дасть можливість:

1) інтегрувати різні виробництва з метою досягнення ефекту еконо-
мії в масштабах як виробництва, так і діяльності;

2) обміну досвідом декількох компаній.
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Основні переваги, які можна витягти із стратегічного відповіднос-
ті компаній, проявляються в області технології виробництва, вимог до 
кваліфікації персоналу, єдиних матеріальних джерел, ресурсів і поста-
чальників,  ідентичних виробничих і управлінських методів, «ноу-хау», 
маркетингу і після продажного обслуговування, а також в отриманні 
синергетичного ефекту від використання загальної торгової марки.

Прикладом такої стратегії є поведінка АТ «Стройгідравліка» 
(м.  Одеса), коли воно трансформувалося у Виробничо-технологічний 
кооператив «Гідравлік – 2», при виробництві нових моделей гідравліч-
них механізмів.

ІІІ. Стратегія диверсифікації в неспоріднені галузі
Незважаючи на ті вигоди, які витягують компанії з стратегічної від-

повідності, здійснюючи диверсифікацію в пов’язані галузі, деякі ком-
панії проводять диверсифікацію в незв’язані галузі, де є можливість 
отримання високого прибутку. Так як використання стратегічної відпо-
відності відходить на другий план, іноді компанії, що здійснюють кон-
гломератне злиття, ставлять своєю метою придбання таких компаній, 
які можуть забезпечити швидку фінансову віддачу за рахунок свого 
особливого становища. Тоді диверсифікує компанія зосереджує свої зу-
силля на пошуку:
−	 фірм, що зазнають фінансові труднощі. Такі компанії купуються 

за договірними цінами, далі їх реорганізують, і вони можуть стати 
обсягами довгострокового інвестування або бути продані з метою 
отримання прибутку;

−	 фірм з великими можливостями для зростання, але з маленькими 
можливостями капіталовкладення. Такі компанії, як правило, купу-
ються фінансово сильними фірмами, але позбавленими можливості 
подальшого зростання;

−	 фірм, у яких занижена вартість. Ці компанії купуються за цінами 
нижче ринкових з метою подальшого продажу за вищою ціною.

Стратегія незв’язаної диверсифікації володіє рядом переваг. Ця стра-
тегія дозволяє розподілити фінансові ризики з багатьох напрямків, ін-
вестувати будь-яке вигідне з точки зору рентабельності підприємство і 
стабілізувати свої доходи за рахунок різної циклічності розвитку галузей.

Завдання менеджерів корпорації з незв’язаної диверсифікацією по-
лягатиме в тому, щоб визначити, які підприємства включити до скла-
ду корпорації, а які виключити. Ключовим питанням для підприємства 
стане питання про розмір корпоративного портфеля. Знайти правильну 
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відповідь на це питання і буде головним завданням менеджера корпора-
ції, що здійснює незв’язану диверсифікацію.

Разом з підвищенням вимог до керівництва такої корпорації підви-
щуються також вимоги до компаній, що входять в конгломерат, по за-
воюванню конкурентних переваг, оскільки через відсутність будь-яких 
виробничих зв’язків, не існує можливості обміну досвідом, технологі-
ями і т.д.

Крім того, теоретично диверсифікація в незв’язані галузі забезпечує 
стабільність реалізації та прибутку через різної циклічності розвитку 
різних галузей.

Приклад формування такої стратегії можливо знайти у досвіді такого 
відомого українського підприємств як ТДВ «Первомайськдизельмаш» 
(м. Первомайськ, Миколаївська обл.): випуск на підприємстві на базі 
суднових дизельних двигунів когенераційних установок, які останнім 
часом експортуються за кордон.

IV. Стратегія згортання і ліквідації бізнесу
У випадках, коли-небудь напрямок діяльності корпорації втрачає 

свою привабливість, найбільш прийнятне рішення – це продаж бізнесу. 
Досить поставити собі питання: «Чи хотіли б ми зараз зайнятися цією 
діяльністю?» І якщо отримано негативну відповідь, необхідно розгляда-
ти можливість продажу такої компанії.

Позбутися від компанії можна або шляхом продажу самої компанії, 
або, позбувшись її акцій.

На ліквідацію підприємства керівництво корпорації вирішується в 
самій безвихідній ситуації, оскільки ліквідація ще може задовольнити 
інтереси акціонерів, а ось банкрутство – ні. Продовження функціону-
вання компанії, що не задовольняє інтересам корпорації, тільки висна-
жує її ресурси і знижує ефективність диверсифікації.

Таку стратегію у даний час проводить раніше дуже відоме у СНД 
підприємство з випуску термопластавтоматів – ПАТ «Пресмаш» 
(м.  Одеса)

V. Стратегія реструктурування, відновлення та економії
 Реструктуризація портфеля диверсифікованої корпорації передба-

чає заходи з придбання нових підприємств і позбавлення від старих. 
Можна виділити кілька випадків потреби реструктуризації портфеля:
1) з’являються нові технології і можливості, які вимагають зміни 

структури портфеля для освоєння нової перспективної діяльності;
2) керівництво переглядає стратегічну політику корпорації;
3) з’являється унікальна можливість придбати велику перспективне 
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підприємство, і для фінансування цього проекту, потрібно продати 
кілька дочірніх фірм;

4) наявність у портфелі великої кількості слабо розвиваються або 
збиткових компаній.

Корпоративна стратегія відновлення спрямована на оздоровлення 
корпорації шляхом вирішення проблем збиткових підприємств. Метою 
такої стратегії є не порятунок від непривабливих підприємств, а під-
вищення їх рентабельності. Найбільш успішно ця стратегія «працює», 
коли причини погіршення носять короткостроковий характер, а галузь, 
до якої належить дане підприємство, є перспективною і привабливою в 
довгостроковому аспекті.

Корпоративна стратегія економії застосовується, коли потрібно кон-
центрація всіх ресурсів на найбільш перспективних напрямках конгло-
мерату. Іноді до цієї стратегії вдаються, коли протягом багатьох років 
корпорація не може отримати прибуток від яких підприємств чи потріб-
на вивільнення коштів для погашення заборгованості основних підпри-
ємств, або для підтримання їх подальшого зростання.

Приклад: перші українські холодильники компанії створювалися за 
галузевою ознакою. В травні 1995 р. була створена найбільша будівель-
на корпорація «Київміськбуд» (м. Київ), яка потім була перетворена в 
комунальну холодильну компанію. 

VI . Стратегія транснаціональної диверсифікації
Метою такої стратегії диверсифікації є максимальне використання 

ресурсів і можливості для забезпечення стабільних конкурентних пере-
ваг в кожному напрямку діяльності на кожному національному ринку, 
так як відмінна риса даної стратегії – це велика кількість підприємств в 
портфелі корпорації і велика кількість охоплених національних ринків. 
Диверсифікаційна транснаціональна корпорація (ТНК) є більш доско-
налою організаційною формою в порівнянні з одно галузевими ТНК, 
оскільки у неї є можливість отримання додаткових переваг шляхом гло-
бальної диверсифікації в технологічно схожі галузі. Це в свою чергу 
веде до великої економії на масштабах виробництва й отримання ви-
годи від використання загальної торговельної марки. Як приклад мож-
на привести відому у всьому світі японську корпорацію Mitsubishi, що 
складається з 28 компаній.

Якщо ТНК провела диверсифікацію в пов’язані галузі, то централі-
зоване фінансування НДДКР дасть їй великі можливості, в порівнянні 
з окремими незалежними підприємствами, почати науково - технічні та 
дослідно-конструкторські розробки. Це може призвести до глобально-
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го прориву у розвитку використовуваних технологій, що відкриє ве-
ликий потенціал для конкурентоспроможності корпорації. Приклад 
тому – корпорація Honda, яка засновує свою диверсифікацію (авто-
мобілі, снігоходи, мотоцикли, електромотори та ін.) на єдиної техно-
логії виробництва двигунів [7].

ТНК, диверсифікована в пов’язані галузі, може проводити демпін-
гову політику, при завоюванні нових ринків, так як існує можливість 
покрити короткострокові збитки за рахунок високорентабельних під-
приємств в інших країнах, а занижені ціни – це найбільш ефективний 
спосіб «задавити» конкурентів [8].

Приклад: поведінка на міжнародному ринку металургійної продук-
ції відомої української бізнес-групи «Індустріальний союз Донбасу» 
(м. Донецьк – м. Київ)

Висновки  та пропозиції. Розглянуті стратегії диверсифікації є свого 
роду еталонними стратегіями розвитку бізнесу. Їх реалізація починаєть-
ся в тому випадку, якщо фірми далі не зможуть розвиватися на конкрет-
ному ринку з конкретним продуктом в рамках конкретної галузі.

Слід зазначити, що сьогодні одним з найважливіших чинників ви-
бору стратегій диверсифікаційного зростання, є фактор глобалізації біз-
несу, тобто, коли компанія не просто займається експортом і оперує на 
світовому ринку, а є носієм певної корпоративної культури та системи 
цінностей, що дозволяє їй ефективно розмішати свої ресурси в будь-
якій точці Землі і здобувати нові конкурентні переваги.

Дане дослідження виконано у межах НДР «Соціальна відповідаль-
ність бізнесу та інституціональні інновації» (№ ДР 0114 И 001555).
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Summary
A classification of strategies types for industrial enterprise diversification in the 

context of business globalization was proposed. Six types of reference business develop-
ment strategies, the realization of which is possible in the case when business entities 
have their development in a particular market with specific products within a particular 
industry, were considered.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються питання щодо забезпечення системи управління 
фінансовою стійкістю торгівельного підприємства. Визначені елементи для оцін-
ки фінансового стану торгівельного підприємства. Сформовано балансову модель 
оцінки показників фінансової стійкості.  Запропонована інструментальна підтрим-
ка визначення фінансової стійкості торгівельного підприємства. Визначено типи 
фінансової стійкості торгівельного підприємства виходячи зі ступеня ліквідності 
оборотних коштів.  

Ключові слова: аналітичне забезпечення, управління фінансовою стійкіс-
тю, фінансові результати, доходи, витрати, торгівельне підприємство.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Під впливом поси-
лення процесів всесвітньої економічної глобалізації успішне функціо-
нування торгівельного підприємства у великій мірі залежить від рівня 
його фінансової стійкості. Тільки за умови підтримання рівня фінансо-
вої стійкості на прийнятному рівні, підприємство може формувати чин-
ники кількісних та якісних змін для сталого функціонування у сучас-
них умовах і зростання власного потенціалу в майбутніх періодах. Тому 
сьогодні, в умовах конкуренції як з вітчизняними, так і з зарубіжними 
торгівельними підприємствами, забезпечення фінансової стійкості кож-
ного окремо взятого суб’єкта господарювання є одним із пріоритетних 
завдань. У цих умовах актуальності набувають дослідження теорети-
ко-метоологічних та організаційно-методичних питань забезпечення 
системи управління фінансовою стійкістю торгівельного підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами забезпечен-
нями  системи управління фінансовою стійкістю торгівельного підприєм-
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ства займалися такі українські науковці Ю. М. Сафоноф, Ю. М. Мельнік, 
І. А. Маркіна, Ю. Г. Козак та інші.   

Постановка завдання. Дослідити та обґрунтувати забезпечення сис-
теми управління фінансовою стійкості торгівельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідно зазначити, 
що кожен суб’єкт господарювання під час ведення діяльності повинен 
мати фінансові ресурси, які можуть бути сформовані як  з власних ко-
штів і прирівняних до них джерел (акціонерний капітал, пайові внески, 
прибуток від основної діяльності), та з позичених коштів (кредитів бан-
ку, позичок, кредиторської заборгованості). Саме ці джерела формують  
процес фінансового забезпечення підприємства. Аналітична система – 
це інтегрування показників обліку, оцінки та контролю на рівні управ-
ління торгівельним підприємством. Фінансовим результатом процесу 
кругообігу коштів є прибуток, розподіл і перерозподіл якого можна роз-
глядати як завершальну стадію кругообігу. На діючих підприємствах 
фінансові ресурси перебувають одночасно на всіх стадіях кругообігу, і 
цей процес безперервний.

Тому в контексті оцінки фінансового стану спостерігається 
взаємозв’язок основних одиниць бухгалтерського обліку (активів, па-
сивів, капіталу, результатів діяльності) та обліково-аналітичної части-
ни оцінки фінансової стійкості торгівельного підприємства. Рисунок 
1 ілюструє основні етапи проведення оцінки фінансового стану тор-
гівельного підприємства, стійкості, ділової активності, ліквідності та 
платоспроможності, здійснивши які, як бачимо, отримуємо можливість 
виявити рівень конкурентоспроможності та спрогнозувати ймовірність 
банкрутства підприємства.

Осмислення відображеної на рис. 1 інформації, свідчить про те, що 
етапи кожного із зазначених напрямів оцінки, попередньо потребують 
здійснення аналізу стану активів та пасивів. Однак, вона є не лише ета-
пом, який сприяє отриманню статистичних даних, необхідних для їх 
подальшого використання за напрямами економічного аналізу, а й за-
вдяки встановленню тенденції зміни структури активів та пасивів, його 
складових та показників, виступає стійким підґрунтям – початковою  
інформаційною  базою визначення рівня фінансової стійкості, ліквід-
ності, платоспроможності та інших визначених складових фінансового 
стану, який, в першу чергу, залежить від оптимальності співвідношення 
статей активу та пасиву, що і пояснює зворотній рух стрілок, відобра-
жених пунктиром. 
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Рис. 1. Дослідження стану активів та пасивів як основа здійснення 
оцінки фінансового стану торгівельного підприємства

Відображення змін активу та пасиву торгівельного підприємства під 
час його діяльності фіксується у бухгалтерському обліку підприємства.

Оцінку фінансового стану торгівельного підприємства можна про-
водити, використовуючи як орієнтир короткострокову та довгострокову 
перспективи. За короткострокової перспективи саме ліквідність є од-
ним із ключових показників оцінки фінансового стану підприємства – 
здатність розрахуватися по короткостроковим зобов’я занням,  дотриму-
ючись строків та розміру платежу [1]. 

У балансовій моделі оцінки показників фінансової стійкості групу-
вання активів та пасивів за ознакою їх ліквідності можна виконувати, 
виходячи не лише з економічного сенсу компонентів, а й використову-
ючи статті балансу:
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Найбільш ліквідні активи (А1) – це кошти, які використовуються 
для поточних розрахунків. До них відносять і короткострокові фінансо-
ві вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 
1160, 1165 другого розділу активу балансу).

Активи, що швидко реалізуються (А2), – це активи, що потребують 
певного періоду часу для їх перетворення на кошти. Це дебіторська за-
боргованість (рядки 1125, 1130, 1135, 1155, 1190). Ліквідність цих акти-
вів є різною і залежить від суб’єктивних та об’єктивних факторів: до-
говірні відносини з покупцями та замовниками, кваліфікації персоналу, 
платоспроможності платників, тощо.

Активи, що реалізуються повільно (А3), – це статті другого розділу 
активу балансу, та включають запаси та інші оборотні активи (рядки 
1100 та 1110, а також ряд. 1170).

Активи, що важко реалізуються (А4), – це активи, які передбаче-
но використовувати в господарській діяльності протягом тривалого 
періоду. Це статті першого розділу активу балансу («Необоротні ак-
тиви» – ряд. 1095 та 1200).

А1, А2, А3 – найбільш ліквідні; активи, що швидко реалізуються; ак-
тиви, що реалізуються повільно – протягом поточного періоду постійно 
зазнають змін, тому належать до поточних активів підприємства.

Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення 
зобов’язань групуються наступним чином:

Невідкладні пасиви (П1) – це кредиторська заборгованість (рядки 
1615, 1620, 1625, 1630, 1660, 1690), розрахунки за дивідендами, своє-
часно не погашені кредити (за даними додатку до балансу).

Короткострокові пасиви (П2) – це короткострокові кредити банків (ря-
док 1600), поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 
(рядок 1610), що знаходяться в ІІІ розділі пасиву балансу («Поточні 
зобов’язання та забезпечення»).

Довгострокові пасиви (П3) – це довгострокові зобов’язання, що зна-
ходяться в ІІ розділ пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання та за-
безпечення», а саме ряд. 1500, 1510, 1515.

Постійні пасиви (П4) – це статті І розділу пасиву балансу («Власний 
капітал») – ряд. 1495, а також ряд. 1520, 1525, 1660, 1665, 1700.

Ступінь ліквідності підприємства напряму залежить від розміру 
та форми грошових коштів. Якщо на підприємстві оборотний капітал 
складається в основному з грошових коштів та короткострокової дебі-
торської заборгованості, то таке підприємство вважають більш ліквід-
ним, ніж те, де оборотний капітал складається в основному із запасів. 
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Для оцінки реального рівня ліквідності підприємства необхідно про-
вести аналіз ліквідності балансу. Аналіз ліквідності підприємства пе-
редбачає два такі етапи: складання балансу ліквідності; розрахунок та 
аналіз основних показників ліквідності.

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки 
за кожною групою активу і пасиву балансу. 

Звіт про фінансовий стан підприємства буде абсолютно ліквідним, 
якщо він відповідатиме наступним умовам:
−	 найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви або дорів-

нюють їм.
−	 активи, що швидко реалізуються, дорівнюються поточним пасивам 

або більші за них.
−	 активи, що реалізуються повільно, дорівнюються довгостроковим 

пасивам або більші за них.
−	 активи, що важко реалізуються, менші за постійні пасиви.

При виконанні перших трьох умов, коли поточні активи перевищу-
ють зовнішні зобов’язання підприємства, обов’язково виконується й 
остання умова – це свідчить про наявність у підприємства власних обо-
ротних коштів, що забезпечує його фінансову стійкість. Невиконання 
однієї з умов указує на те, що фактична ліквідність балансу підприєм-
ства відрізняється від розрахованої.

Якщо рівень ліквідності підприємства настільки великий, що після 
оплати найбільш термінових зобов’язань на підприємстві наявні зайві 
кошти, можна пришвидшити строки розрахунків з банком, постачаль-
никами та іншими кредиторами. 

Перспективну ліквідність можна визначити, порівнюючи активи, що 
реалізуються повільно, із довгостроковими пасивами, тобто з майбутні-
ми надходженнями та платежами. Баланси ліквідності за кілька періодів 
дають уявлення про тенденції зміни фінансового стану торгівельного 
підприємства. Приклад аналізу ліквідності балансу наведено в табл. 1.

Для складання фінансового плану одним із джерел інформації є ба-
ланс ліквідності, за допомогою якого можна здійснювати прогнозні роз-
рахунки на випадок ліквідації підприємства.

Необхідно зазначити, що для України розглянуте загальновизнане 
групування не завжди підходить. Передусім, як уже зазначалось в пер-
шому розділі, серед вчених і практиків немає єдиної точки зору стосов-
но того, який має бути склад груп активів і пасивів, що суттєво впливає 
на результати розрахунків. Крім того, групування активів має умовний 
характер і за наявності необхідної інформації може бути уточнено. Так, 
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короткострокові фінансові вкладення можна визнати такими, що швид-
ко реалізуються лише в частині ринкових цінних паперів, причому в 
оцінці за їх ринковою вартістю, депозитів за умови, що у відповідних 
договорах передбачено повернення на першу вимогу. Інша частина по-
точних фінансових вкладень у реальності відноситься до групи А4.

Таблиця 1
Приклад аналізу ліквідності балансу, тис. грн

Дебіторська заборгованість обґрунтовано відноситься до групи А2 
за умови утворення на підприємстві резервів сумнівних боргів. У ін-
шому випадку вона повинна бути відкоригована на прострочену забор-
гованість, яку необхідно віднести до групи А4. Термінова дебіторська 
заборгованість у вигляді одержаних авансів буде погашена не грошо-
вими коштами, а матеріально-виробничими запасами, тобто має бути 
віднесена до групи А3.

Витрати майбутніх періодів, що зазвичай обліковуються в групі А3, 
виходячи із характеру і змісту, необхідно враховувати в четвертій групі, 
а активи у вигляді готової продукції, товарів – у будь-якій з чотирьох 
груп залежно від кон’юнктури ринку. Крім того, балансова оцінка цих 
активів, як правило, не відповідає їх ринковій ціні. Обліковані в групі 

уявлення про тенденції зміни фінансового стану торгівельного підприємства. 
Приклад аналізу ліквідності балансу наведено в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Приклад аналізу ліквідності балансу, тис. грн 

Актив Код 
рядка 

На 
поч. 
пер., 
грн 

На 
кін. 
пер., 
грн 

Пасив Код 
рядка 

На 
поч. 
пер., 
грн 

На 
кін. 
пер., 
грн 

Платіжний 
надлишок / 
недостача 
На 

поч. 
пер., 
грн 

На 
кін. 
пер., 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Найбільш 
ліквідні 

активи (А1) 

1165 
1160 250 275 Негайні 

пасиви (П1) 

1615-
1660 
1690 

180 245 70 30 

Активи, що 
швидко 

реалізуються 
(А2) 

1125, 
1130, 
1135, 
1155, 
1190 

460 625 
Короткостро-
кові пасиви 

(П2) 

1600 
1610 445 595 15 30 

Активи, що 
реалізуються 
повільно (А3) 

1100 
1110 
1170 

1970 2090 Довгострокові 
пасиви (П3) 

1500-
1515 240 430 1730 1660 

Активи, що 
важко 

реалізуються 
(А4) 

1095 
1200 2750 3835 

 
Постійні 

пасиви (П4) 

1495, 
1520, 
1525, 
1665 
1700 

4565 5555 -
1815 

-
1720 

Баланс 1300 5430 6825 Баланс 1900 5430 6825 - - 
 
Для складання фінансового плану одним із джерел інформації є баланс 

ліквідності, за допомогою якого можна здійснювати прогнозні розрахунки на 
випадок ліквідації підприємства. 

Необхідно зазначити, що для України розглянуте загальновизнане 
групування не завжди підходить. Передусім, як уже зазначалось в першому 
розділі, серед вчених і практиків немає єдиної точки зору стосовно того, який 
має бути склад груп активів і пасивів, що суттєво впливає на результати 
розрахунків. Крім того, групування активів має умовний характер і за 
наявності необхідної інформації може бути уточнено. Так, короткострокові 
фінансові вкладення можна визнати такими, що швидко реалізуються лише в 
частині ринкових цінних паперів, причому в оцінці за їх ринковою вартістю, 
депозитів за умови, що у відповідних договорах передбачено повернення на 
першу вимогу. Інша частина поточних фінансових вкладень у реальності 
відноситься до групи А4. 

Дебіторська заборгованість обґрунтовано відноситься до групи А2 за 
умови утворення на підприємстві резервів сумнівних боргів. У іншому 
випадку вона повинна бути відкоригована на прострочену заборгованість, 
яку необхідно віднести до групи А4. Термінова дебіторська заборгованість у 
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А3 відвантажені товари повинні бути віднесені до групи А2 як потен-
ційна дебіторська заборгованість. Обмеженість вживання абсолютних 
показників в цілому пояснюється їх непристосованістю для просторо-
во-тимчасових зіставлень, відсутністю яких-небудь орієнтирів за їхні-
ми величинами або динаміки [1].

Найбільше під час фінансового аналізу використовують фінансові 
коефіцієнти. Їх аналіз дозволяє виявити симптоми прихованих явищ, 
проблеми, що потребують глибокого вивчення. Дослідження коефі-
цієнтів під час аналізу фінансового стану є потрібним та актуальним, 
оскільки дозволяє зрозуміти процеси, що відбуваються, і правильно 
оцінити їх не лише для поточного року, а й на перспективу.

Тому наступним прийомом оцінки ліквідності підприємства є роз-
рахунок та аналіз основних показників ліквідності. Дані показники ви-
користовуються при оцінці можливостей підприємства щодо виконан-
ня своїх короткострокових зобов’язань. Показники ліквідності дають 
уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на конкретну 
дату, а й у випадках надзвичайних ситуацій.

Для оперативного визначення ліквідності підприємства можна ви-
користати коефіцієнти ліквідності, які можна розрахувати, використо-
вуючи наступні угрупування статей балансу.

Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт 
поточної ліквідності) дає загальну оцінку платоспроможності підпри-
ємства і виходячи зі статей балансу за ознакою його ліквідності, роз-
раховується за формулою:

                                          ,                               (1)

Якщо дивитись на вказану формулу в розрізі статей балансу, отрима-
ємо наступний розрахунок: 

,    (2)

Коефіцієнт показує кількість гривень поточних активів підприєм-
ства, що припадають на одну гривню поточних зобов’язань. Відомо, що 
підприємство сплачує поточні зобов’язання у більшості випадках за ра-
хунок оборотних активів. Доведено, якщо поточні активи перевищують 
поточні зобов’язання та підприємство вважається ліквідним (коефіці-
єнт покриття). На даний показник впиває особливість діяльності тор-
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гівельного підприємства. У міжнародній практиці, показник повинен 
складати приблизно 2 : 1.

Відношення оборотних активів і поточних зобов’язань 1 : 1 свідчить 
про високий фінансовий ризик, оскільки торгівельне підприємство не 
здійснить погашення своїх зобов’язань. Співвідношення 1 : 1 припус-
кає рівність оборотних  активів і поточних зобов’язань. Але, зважаючи 
на різний рівень ліквідності активів, можна вважати, що не всі активи 
підприємства будуть швидко реалізовані, а тому виникає загроза для 
фінансової стійкості підприємства. 

Якщо значення коефіцієнта покриття значно перевищує співвідно-
шення 1:1, то можна зробити висновок, що у розпорядженні торгівель-
ного підприємства значні оборотні кошти, що створені за рахунок влас-
них джерел. Для кредиторів підприємства такий варіант формування 
оборотних коштів є найбільш прийнятним. Але для управлінців тор-
гівельного підприємства значне накопичення запасів на підприємстві 
означає незадовільний рівень управління активами. На зменшення кое-
фіцієнта покриття впливають збільшення поточних активів і зростання 
короткострокових зобов’язань.

Для з’ясування причин зміни цього показника необхідно проаналі-
зувати зміни в складі джерел коштів та їх розміщенні, порівнюючи з 
початком року.

Коефіцієнт швидкої ліквідності – цей коефіцієнт за змістом анало-
гічний коефіцієнту покриття, але даний показник розраховується для 
окремих оборотних активів, коли з розрахунку виключено найменш лік-
відну їх частину –запаси. Він обчислюється так:

                                         ,                                      (3)

В розрізі статей балансу:

,     (4)

В ринковій економіці звичайною є ситуація, коли при ліквідації тор-
гівельного підприємства за реалізовані запаси отримують 40 % і менше 
від облікової їх вартості. Допустимим  показником швидкої ліквідності 
є співвідношення 1 : 1.

Зазвичай більшість торгівельних підприємств мають нижчий коефі-
цієнт швидкої ліквідності (наприклад, 0,5 : 1). Тому для оцінки їхньої 
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фактичної ліквідності потрібно провести аналіз тенденції зміни цього 
показника за певний період. Так, якщо зростання показника швидкої лік-
відності було пов’язане у зв’язку з збільшенням дебіторської заборгова-
ності, то це свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:

                                         ,                                 (5)

В розрізі статей балансу: 

,  (6)

Коефіцієнт показує, яку частину короткострокових позикових 
зобов’язань можна за необхідності погасити негайно. Значення показни-
ка абсолютної ліквідності – це співвідношення 0,2 : 1. На практиці фак-
тичні середні значення показника ліквідності значно нижчі, але це ще не 
дає підстави робити висновок про неможливість підприємства негайно 
погасити свої борги – ймовірність ситуації, коли усі кредитори підпри-
ємства одночасно пред’явили йому свої боргові вимоги, мінімальна.

Ліквідність торгівельних підприємств характеризує також коефіці-
єнт маневреності власних оборотних активів. Даний показник визна-
чається як відношення грошових коштів до капіталу, що функціонує, та 
характеризує ту частину власних оборотних коштів, які перебувають у 
формі грошових коштів, що мають абсолютну ліквідність.

Для успішно функціонуючого торгівельного підприємства цей по-
казник змінюється від нуля до одиниці. Прийнятне орієнтовне значен-
ня показника встановлює підприємство самостійно. Воно залежить від 
різних моментів, наприклад, від того, наскільки високою є щоденна по-
треба підприємства у вільних коштах.

Таким чином, можна зазначити, що ліквідність – це спроможність 
активів торгівельного підприємства перетворитись в грошові ресурси, 
а рівень ліквідності визначається тривалістю періоду, протягом якого це 
перетворення можна здійснити. Чим менший даний період, то вищою 
є ліквідність.

З цією метою визначається індекс ліквідності, який показує кількість 
днів, необхідних для перетворення поточних активів на готівку.

Для визначення індексу ліквідності здійснюють такий розрахунок 
(табл. 2).
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За даними табл. 2, індекс ліквідності дорівнюватиме: 5950000 / 
230000 = 25,9 дня. 

Отже, даному торгівельному підприємству необхідно 25,9 дня для 
перетворення поточних активів на готівку. 

В процесі систематизації існуючих пропозицій щодо ліквідності 
торгівельного підприємства виявлено ряд факторів, що впливають на 
даний показник:  
−	 якісна структура активів за швидкістю їх трансформації в грошові 

кошти; 
−	 структура джерел коштів за терміном їх погашення; 
−	 розмір кінцевого фінансового результату  підприємства;
−	 швидкість обертання оборотного капіталу; 
−	 забезпеченість підприємства оборотним капіталом та окремими їх 

елементами тощо. 
Таблиця 2

Розрахунок індексу ліквідності

Показник Сума, тис. 
грн

Кількість днів, 
необхідна для 

перетворення активів 
на готівку

Разом
(гр.1 X гр.2)

1 2 3 4
1. Готівка 50 000 – –

2. Дебіторська 
заборгованість 80 000 25 2 050 000

3. Товарні запаси 100 000 30 3 900 000
Усього 230 000 5 950 000

В системі узагальнення результатів аналізу й формування матема-
тичної моделі залежності ефективності функціонування торгівельного 
підприємства від показників, що на неї впливають, було зроблено за 
допомогою методу факторного аналізу. До складу досліджуваних фак-
торів при побудові багатофакторної моделі оцінки ефективності функ-
ціонування торгівельного підприємства доцільно віднести: 
−	 коефіцієнт загальної ліквідності; 
−	 коефіцієнт швидкої ліквідності; 
−	 коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
−	 оборотність запасів; 
−	 оборотність дебіторської заборгованості; 
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−	 оборотність кредиторської заборгованості; 
−	 оборотність активів. 

Дані показники як системи розрахунку дають змогу проаналізувати осно-
вні економічні показники діяльності торгівельного підприємства в цілому: 
−	 рівень рентабельності власного капіталу; 
−	 рівень рентабельності активів.

За отриманою залежністю можна моделювати певну програму дій, з 
метою виявлення резервів у підвищенні ефективності функціонування 
підприємства. 

Значний вплив на рівень рентабельності капіталу підприємства ма-
ють коефіцієнти загальної ліквідності, оборотності кредиторської за-
боргованості та оборотності запасів. На рівень рентабельності активів 
підприємства значний вплив мають коефіцієнти загальної ліквідності, 
оборотності кредиторської заборгованості та оборотності активів. 

Оцінка діяльності торгівельного підприємства щодо використання 
його можливостей проводиться шляхом порівняння фактичної величи-
ни результативного показника з теоретичною (розрахунковою), що ви-
значається на підставі рівняння множинної регресії. Якщо розрахункова 
величина рентабельності активів перевищує фактичну, це свідчить про 
те, що підприємство не повністю використовує свої потенційні можли-
вості. Рішення про динаміку коефіцієнта приймається з урахуванням 
діагнозу фінансового стану підприємства.

Діагноз фінансового стану повинен відображати, по-перше, ступінь 
його важкості на поточний момент, по-друге, його динаміку.

Градація ступеню важкості фінансового стану в залежності від лік-
відності повинна відбуватись за рівнем коефіцієнта ліквідності на кі-
нець аналізованого періоду. В сучасних умовах, для цієї цілі може ви-
користовуватись табл. 3.

Таблиця 3
Градація фінансового стану в залежності від значення коефіцієнта 

ліквідності

№ Градація фінансового стану Значення коефіцієнту 
ліквідності

1 Важкий нижче нормативного показника
2 Сприятливий в рамках нормативного 

показника
3 Добрий вище нормативного показника
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Слід зауважити, що дотримання рівня ліквідності в межах прийня-
тих нормативів є все ж таки недоцільним, і більшість торгівельних під-
приємств мають набагато менше значення даного показника, ніж про-
понується в економічній та нормативній літературі. 

Тому найдоцільніше встановлювати необхідність включення до 
складу стратегії фінансової стійкості заходів по корегуванню рівня лік-
відності.

Ціллю реалізації фінансової стратегії при використанні сегментної 
системи може визначатися, наприклад, наступним чином: якщо підпри-
ємство знаходиться у сегменті проблемної зони, воно повинно переміс-
титися у сегмент сприятливої зони.

Потім визначається рівень показників ліквідності, які для цього не-
обхідно досягти. Забезпечення умови підвищення даних коефіцієнтів 
повинно бути основною направленістю стратегії. Тільки дотримання 
цього рівня дозволить підприємству утримуватись у сприятливій зоні, 
функціонувати на принципах самофінансування.

Для контролю динаміки ліквідності можна розрахувати плановий рі-
вень коефіцієнту. Для цього слід використовувати методи прогнозуван-
ня, приведені в даній роботі.

Особливе значення слід надати появі нових, не існуючих при розроб-
ці стратегії обставин. Якщо у положенні підприємства не спостерігаєть-
ся позитивних тенденцій, необхідно скорегувати стратегію, включити 
до її складу більш радикальні заходи. Якщо ж положення покращується 
більш швидкими темпами, можливо виключення деяких заходів із пла-
ну з ціллю економії ресурсів, необхідних для реалізації стратегії.

На будь-якому етапі розробки та реалізації стратегії задачею екс-
пертів є удосконалення методології фінансової діяльності. Нові методи, 
змістовні ідеї, оригінальні заходи повинні бути зафіксовані, ретельно 
досліджені та включені у банк інформації експертної групи.

Розглянемо основні причини, викликані зниженням рівня ліквіднос-
ті підприємства в сучасних умовах.

Зміна рівня ліквідності під впливом господарської діяльності явля-
ється природнім процесом. Частина регулярно здійснюваних господар-
ських операцій збільшує значення коефіцієнту, друга – знижує його. 
Тому поточне значення коефіцієнта коливається навколо середнього 
значення. Це середнє значення змінюється також внаслідок здійснення 
нетипових нерегулярно здійсненних операцій. Тим не менш, основні 
напрямки його динаміки визначається фінансовим станом підприєм-
ства. Коли воно погіршується, значення коефіцієнта знижується, у про-
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тилежному випадку – зростає. У періоди глобальних економічних криз 
погіршується фінансовий стан великої кількості підприємств, і  ліквід-
ність знижується в цілому по країні. 

Причинами зниження ліквідності та переміщення підприємства із 
сприятливої зони у кризову являється погіршення параметрів економіч-
них процесів і нераціональна платіжна політика.

Погіршення параметрів економічних процесів, що протікають на 
підприємстві, може відбуватися під дією зовнішніх та внутрішніх фак-
торів. 

Вияв факторів, що знижують ліквідність підприємства, здійснюєть-
ся на етапі його дослідження.

Необхідно відмітити, що наявність різних показників ліквідності по-
яснюється різноманітними інтересами споживачів аналітичної інфор-
мації: коефіцієнт абсолютної ліквідності є важливим для постачальни-
ків сировини і матеріалів; коефіцієнт швидкої ліквідності – для банків; 
коефіцієнт поточної ліквідності – для покупців і власників акцій та об-
лігацій підприємства.

Виходячи зі ступеня ліквідності оборотних коштів, визначимо чоти-
ри типи фінансової стійкості торгівельного підприємства: 
−	 абсолютна фінансова стійкість; 
−	 нормальна фінансова стійкість; 
−	 критичний фінансовий стан; 
−	 кризовий фінансовий стан.

Таким чином, на основі узагальнення можна виділити фактори, які 
впливають на ліквідність торгівельного підприємства. 

Фактори, що впливають на збільшення ліквідності:
−	 одержання довгострокового кредиту;
−	 інвестування капіталу;
−	 прибуток;
−	 амортизаційні відрахування;
−	 скорочення дебіторської заборгованості;
−	 повернення наданих позик;
−	 продаж необоротних активів.

Фактори, що впливають на зменшення ліквідності:
−	 погашення довгострокових позик;
−	 грошові виплати;
−	 збитки;
−	 податки на дохід від дооцінки активів;
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−	 інвестиції в основні засоби;
−	 збільшення дебіторської заборгованості;
−	 погашення короткострокових кредитів;
−	 використання резервних фондів.

Висновки  та пропозиції. Отже, враховуючи методологію обліку 
та оцінки активів та пасивів, капіталу та фінансових результатів тор-
гівельного підприємства, можна визначити, що дані елементи є осно-
вними складовими для  оцінки показників фінансової стійкості підпри-
ємства. Для оцінки реального рівня фінансової стійкості підприємства 
необхідно провести оцінку звіту про фінансовий стан, яка передбачає 
етап складання системи аналітичного забезпечення та етап розрахунку 
та оцінки основних показників фінансової стійкості. Оцінка показників 
фінансової стійкості за кілька періодів дає уявлення про тенденції зміни 
фінансового стану підприємства та формування стратегічних рішень в 
системі управління підприємством.

Різні користувачі аналітичної інформації вимагають проведення 
оцінки показників фінансової стійкості з використанням різних її по-
казників: для постачальників товарів є важливим коефіцієнт абсолют-
ної ліквідності; для банків – коефіцієнт швидкої ліквідності; для покуп-
ців і власників акцій підприємства – коефіцієнт поточної ліквідності. 
Принцип класифікації користувачів ґрунтується на аналізі діяльності 
підприємства за певним поділом на сегменти, які дають можливість 
глибше та детальніше проаналізувати конкретну облікову складову в 
системі забезпечення фінансової стійкості торгівельного підприємства. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся обеспечения системы 
управления финансовой устойчивостью торгового предприятия. Определены эле-
менты для оценки финансового состояния торгового предприятия. Сформирована 
балансовая модель оценки показателей финансовой устойчивости. Предложенная 
инструментальная поддержка определения финансовой устойчивости торгового 
предприятия. Определены типы финансовой устойчивости торгового предприятия 
исходя из степени ликвидности оборотных средств.

Ключевые слова: аналитическое обеспечение, управление финансовой 
устойчивости, финансовые результаты, доходы, расходы, торговое предприятие.
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PROVIDING THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE 
TRADING ENTERPRISE'S FINANCIAL STABILITY

Summary
The article deals with the issues of providing a system for managing the finan-

cial stability of a trading company. Identified elements for assessing the financial position 
of a trading company. The balance model of the financial stability indices is formed. In-
strumental support for determining the financial stability of a trading company is offered. 

The types of financial stability of a trading company are determined based on 
the degree of liquidity of working capital.

Taking into account the methodology for accounting and valuation of assets and 
liabilities, capital and financial results of a trading company, it can be determined that 
these elements are the main components for assessing the financial sustainability of an 
enterprise. To assess the real level of financial sustainability of an enterprise, an evalu-
ation of the statement of financial position, which provides for the stage of compiling 
the system of analytical support and the stage of calculation and evaluation of the main 
indicators of financial stability, must be evaluated. Estimation of financial stability indi-
cators for several periods gives an idea of   the trends in changing the financial state of the 
enterprise and the formation of strategic decisions in the enterprise management system.

Different users of analytical information require the evaluation of financial sta-
bility indicators using its various indicators: for suppliers of goods is an important coeffi-
cient of absolute liquidity; for banks - fast liquidity ratio; For buyers and owners of shares 
of the company - the coefficient of current liquidity. The principle of user classification 
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is based on the analysis of the enterprise’s activity by a certain division into segments, 
which give a possibility to deeper and more detailed analysis of a specific accounting 
component in the system of ensuring the financial stability of a trading enterprise.

Keywords: analytical support, financial stability management, financial re-
sults, income, expenses, trade enterprise.
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДТРИМКА СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглядаються питання, щодо інструментальної підтримки сис-
теми управління  результатами діяльності торгівельних підприємств. Досліджено 
технології управління результатами діяльності торгівельних підприємств з ураху-
ванням способів реалізації управлінських процедур. Запропоноване інструмен-
тальне забезпечення системи управління результатами діяльності торгівельного 
підприємства з урахуванням сучасних підходів до особливостей процесу управ-
ління результатами суб’єкту господарювання. Сформовані принципи формування 
системи показників результатів діяльності торгівельного підприємства та наведені 
відповідні їм характеристики, які удосконалюють процес відбору відповідних ін-
дикаторів діяльності суб’єктів господарювання.

Ключові слова: результати діяльності, торгівельні підприємства, система 
управління, фінансові результати, економічні результати, екологічні результати, со-
ціальні результати, сукупний дохід.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Діяльність сучасних 
торгівельних підприємств та суттєві вимоги ринкових змін акценту-
ють питання щодо швидкої адаптації системи управління, враховую-
чи досягнення теоретичного та практичного значення. Удосконалення 
системи управління, у тому числі управління результатами діяльності 
торгівельного підприємства, потребує процедури наповнення її відпо-
відними  інструментами та методами, які значно підвищують ефектив-
ність управління у мінливому ринковому середовищі та забезпечують 
досягнення стратегічної мети торгівельного підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами інструмен-
тальної підтримки системи управління результатами діяльності торгі-
вельних підприємств займалися такі українські науковці Ю. М. Сафоноф, 
Ю. М. Мельнік, І. А. Маркіна, Ю. Г. Козак та інші. Використання в якості 
інструменту управлінського процесу бенчмакінгу, значення та сутність 
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якого  досліджувались зарубіжними та вітчизняними вченими, серед 
яких:  Г. Х. Ватсон, Д. Аакер, С. Р. Кемп, Ф. Лютенс, Г. Рейтер, А. Л.  Га-
поненков, А. П. Панкрухін, Е. Виноградова, М. С. Вертузаєв, Д. В. Зади-
хайло,  Д. В. Маслов, О. В. Кібенко та ін., актуалізується з урахуванням 
досвіду іноземних компаній та глобалізації економічних явищ.   

Постановка завдання. Дослідити та обґрунтувати систему інстру-
ментальної підтримки системи управління результатами діяльності тор-
гівельних підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи багатогран-
ність вирішуваних завдань та комплексність цілей, сучасні умови госпо-
дарювання диктують принципи вибору окремої технології  управління, 
яка представляє собою сукупність операцій, які виконуються у відповід-
ній послідовності суб’єктами управління торгівельного підприємства. 
Виділяють наступні технології управління з урахуванням способів реалі-
зації управлінських процедур:      

–  лінійна технологія управління, яка представляє собою послідов-
ність управлінських етапів, враховуючи планові дії;

– управління за відхиленнями, яке базується на припущенні корегу-
вання управлінського процесу за умови значних відхилень;

–  управління за результатами, яке враховує ступінь досягнення ре-
зультатів та удосконалює наступні управлінські дії суб’єктів;   

– управління за ситуацією, яке  представляє собою процес прийняття 
управлінських рішень у відповідності з виникаючими проблемами;

– цільове управління, а саме, прогнозування можливих результатів ді-
яльності підприємства та детальне планування шляхів досягнення;

– регламентне управління, у відповідності до якого розробляється кін-
цева мета управління з урахуванням обмежень ресурсів на підприємстві;

– програмно-цільове управління, в межах якого розробляється мета 
управління, строки та механізм реалізації, а також рівень відповідних по-
казників;

– антисипативне управління, яке забезпечує ефективну та безперебій-
ну діяльність торгівельного підприємства з урахуванням невизначеності 
функціонального середовища.  

Використовуючи комплексну технологію управління результатами ді-
яльності торгівельного підприємства, стає можливим формулювання та 
вирішення багатокомпонентних завдань управління. 

Наукові підходи щодо вирішення задач, які характеризуються широ-
ким спектром питань, відокремлюють відповідні теорії і методології, се-
ред яких можна виділити теорію графів. 
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Дана теорія була розроблена Л. Ейлером у вісімнадцятому столітті  
і в тридцяті роки двадцятого століття формується як самостійний на-
прям, який знаходить своє застосування в різних галузях науки, що 
суттєво прискорює вирішення окремих питань, у тому числі й еконо-
мічних. 

Слід зауважити, що в рамках даної теорії, відображенню в сформо-
ваних моделях економічних систем зворотних зв’язків, які присутні 
в будь-якій складній системі, приділяється велика увага. При цьому 
результати моделювання виявляються більш достовірними завдяки 
наявності в моделях зворотних зв’язків, на відміну використання ма-
тематичного апарату, який відображає не завжди досконально зазна-
чені зворотні зв’язки. 

На нашу думку, як теоретичний, так і практичний інтерес представ-
ляє реалізація аспектів рішення багатокомпонентних завдань в сис-
темі управління результатами діяльності торгівельного підприємства.  

В основі побудови дерева рішень в управлінні результатами ді-
яльності підприємства, яке відображає схему поступового процесу 
прийняття рішень,   лежить науковий підхід, який базується на теорії 
графів. При цьому  вершини дерева відображають стан, який визначає 
необхідність вибору, а  гілками дерева підкреслюються окремі події 
або господарські процеси. Використання даної системи доцільно за 
умови обмеження кількості кроків прийняття рішень та відповідних 
альтернатив. 

Результати дослідження підтверджують, що саме імпульсні проце-
си лежать в основі моделювання багатокомпонентних завдань. Тео-
ретичний   зміст імпульсного процесу полягає у визначені певного 
індикатора зміни для окремої вершини, яка актуалізує всю систему 
показників. На нашу думку, практичне значення запропонованого ме-
тоду полягає в тому, що активізовані вершини і початкові зміни в цих 
вершинах визначаються суб’єктами управління результатами діяль-
ності торгівельного підприємства. 

Реалізація зазначених технологій управління забезпечується за ра-
хунок формування та використання відповідної методології та  інстру-
ментарію, який повинен відповідати вимогам сучасного менеджменту. 
Правильне застосування інструментів управління дозволяє не лише 
адаптуватися підприємству до умов зовнішнього мінливого середови-
ща, а є суттєвою допомогою керівникам у запобіганні невизначеності 
та забезпеченні сталого розвитку підприємства. 
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Рис. 1. Інструментальне забезпечення системи управління результатами 
діяльності торгівельного підприємства
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Термін інструмент (від лат. instrumentum – знаряддя) означає засіб 
для досягнення певної мети та виконання поставлених завдань. За тлу-
мачним словником, інструмент – це знаряддя або пристрій для обробки 
матеріалів, вимірювань, знаряддя для праці, засіб для досягнення цілей 
тощо [1]. В межах наукових досліджень історичних аспектів управлін-
ня виділяють три основні інструменти управління, а саме: культуру, іє-
рархію та ринок. Багатоаспектність існуючих інструментів управління 
забезпечує реалізацію стратегічної мети діяльності за сучасні умови 
господарювання. На рис. 1 представлено інструментальне забезпечення 
системи управління результатами діяльності торгівельного підприєм-
ства з урахуванням сучасних підходів до особливостей процесу управ-
ління результатами суб’єкту господарювання.  

До основних інструментів управління результатами діяльності під-
приємства відносяться наступні: бюджетування, стратегічне плануван-
ня, бенчмаркінг, контролінг, моніторинг, діагностика, реінжиніринг, 
факторний аналіз, ключові компетенції, скорочення, менеджмент то-
тальної якості, краудсорсинг, спільні інновації, управління лояльністю, 
інструменти прийняття рішень, стратегічні альянси та ін.  

До складу аналітичних інструментів можна віднести матрицю БКГ, 
SWOT-аналіз, матрицю «Мак-Кінсі» та збалансовану систему показ-
ників (BSC). Представлена, на нашу думку, класифікація інструментів 
управління результатами діяльності торгівельного підприємства дає 
можливість суб’єктам управління обрати відповідні інструменти для 
забезпечення максимальної ефективності управлінського процесу і 
прискорення досягнення стратегічної мети діяльності підприємства з 
урахуванням сучасного динамізму зовнішнього середовища.  

Сучасні умови господарювання визначають інструменти управління 
як сукупність елементів системи управління, які допомагають знайти 
доцільний шлях вирішення конкретних проблем і оптимальний шлях 
розвитку торгівельного підприємства, що віддзеркалюється при при-
йнятті ефективних управлінських рішень. 

Ефективним інструментом системного підходу, який забезпечує під-
вищення ефективності управління результатами діяльності, є  бюдже-
тування. Саме застосування даного інструменту дозволяє забезпечити 
цілеспрямований розвиток торгівельного підприємства та досягти ба-
лансу між витратами, доходи і кінцевими результати. При цьому бю-
джетування потребує достатнього методичного підґрунтя в якості еко-
номічного інструменту і технології управління результатами діяльності 
підприємства.  
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Аналіз сучасних досліджень і наукових підходів дозволяє стверджу-
вати, що з точки зору деяких економістів бюджет характеризується як 
план підприємства в грошовому вираженні, який передбачає очікува-
ний  рівень витрат і результатів діяльності підприємства. Таким чином,  
процес  фінансового планування розглядається як поточний аспект бю-
джетування, а безпосередньо поняття бюджету зводиться на підприєм-
стві до категорії фінансового документу. 

Підтверджена науковими підходами класифікація бюджетів торгі-
вельного підприємства здійснює розмежування бюджетів за центрами  
відповідальності та організаційним рівнем. Враховуючи дану позицію,  
бюджети суб’єктів господарювання нижчестоящого ієрархічного рівня 
в цілому визначаються бюджетами підприємств і центрів відповідаль-
ності вищого ієрархічного рівня, що забезпечує контроль за виконан-
ням планів. 

Відокремлення бюджету, який охоплює загальну діяльність торгі-
вельного підприємства та має назву генерального бюджету, об’єднує 
плани відповідних підрозділів підприємства у вигляді приватних бю-
джетів. 

Однак, аналітики стверджують про неможливість ототожнення  по-
нять   «бюджет підрозділу» та «приватний бюджет»: бюджет підрозділу  
за відповідні умови розглядається як бюджет центру відповідальності 
торгівельного підприємства. Для уточнення слід підкреслити, що бю-
джети трудових витрат, матеріальних витрат та інші витрати, які відно-
сяться до прямих, позиціонується саме, як приватні бюджети.  

З точки зору методології, приватні бюджети відображають різні на-
прями господарської діяльності торгівельного підприємства і відпові-
дають за формування генерального бюджету підприємства, який пред-
ставляє собою сукупність операційного бюджету, що включає план при-
бутків і збитків, який, відображаючи відповідні статті доходів і витрат 
та фінансового бюджету, деталізується через приватні бюджети.  

Актуалізація стратегічного управління розвитком торгівельного  під-
приємства передбачає розробку відповідних підходів, які відповідають 
за забезпечення шляхів досягнення мети діяльності підприємства. При 
цьому саме основною стадією даного процесу вважається стратегічне 
планування. 

На думку І. Ансоффа, стратегічне планування розглядається як бага-
тоаспектний процес, а саме, як моделювання майбутнього, стосовно до 
якого повинні бути певні цілі й сформульована концепція довгочасного 
розвитку; як управлінський процес створення й підтримки стратегічної 
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відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями й шан-
сами на перспективу, а також, як адаптивний процес, у результаті якого 
відбуваються регулярні (щорічні) коректування рішень, оформлених у 
вигляді планів; перегляд системи заходів щодо виконання цих планів 
на основі безперервного контролю й оцінки змін, які відбуваються у 
діяльності фірми [1].

З іншого боку, процес проектування щодо ефективного функціону-
вання суб’єкта господарювання із зосередженням на загальних цілях з 
формуванням конкретних задач, згідно існуючих резервів, та відповід-
них шляхів реалізації мети діяльності, являє собою стратегічне плану-
вання. Також можливо зазначити, що стратегічному плануванню влас-
тиві ступінь невизначеності, тимчасова орієнтація процесу планування 
і певний горизонт планування.

Досягнення стратегічних цілей забезпечується поточним плануван-
ням, а саме стратегічне планування вирішує глобальні питання щодо ді-
яльності торгівельного підприємства з урахуванням наступності планів. 
Процес стратегічного планування, адаптуючись до змін,  включає ряд 
етапів, кожний з яких залежить від змісту стратегічної мети та впливу 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Бенчмаркінг. «Bench» – висота, рівень, «mark» – відмітка, тобто на-
зву терміну «benchmarking» трактують як: «відмітка висоти», «опорна 
відмітка», «порівняння з еталоном». Деякі вчені визначають бенчмар-
кінг як безперервний процес співставлення продукції, послуг та прак-
тичного досвіду по відношенню до самих сильних конкурентів, або 
фірм, які визнані в якості торгівельних лідерів [2].

На основі аналізу сучасних досліджень та існуючих класифікацій 
можна виділити декілька видів бенчмаркінгу: внутрішній та зовніш-
ній (глобальний, національний), функціональний та загальний, а також 
стратегічний бенчмаркінг, бенчмаркінг показників та процесів.

Забезпечення стратегічних пріоритетів та довгострокових конку-
рентних переваг торгівельного підприємства здійснюється за допо-
могою стратегічного бенчмаркінгу. При цьому діяльність щодо зміни 
відповідних показників та функціональності для їх співставлення з під-
приємствами, характеристика яких є позитивною в аналогічних проце-
сах, визначена як бенчмаркінг процесу. 

Торгівельні підприємства, які не відносяться до сфери діяльності 
зацікавленого підприємства, але мають певний досвід в сфері  реалі-
зації проектів, інформаційних технологій, організації реклами, роботи 
з персоналом, організації управління і планування, які не залежать від 
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галузевої приналежності, є об’єктом порівняння за умови проведення 
загального бенчмаркінгу. 

Враховуючи наукові підходи, на нашу думку, бенчмаркінг викорис-
товується, перш за все, для оцінки ефективності та результативності  
діяльності торгівельного підприємства з визначенням інноваційних 
пріоритетів діяльності підприємства, можливостей самовдоскона-
лення та  стимулювання безперервності даного процесу на підприєм-
стві. В процесі дослідження індикаторів ефективності підприємства, 
зважаючи на економічний  стан конкурентів, зазначений інструмент 
управління дозволяє відокремити потенційні можливості торгівельно-
го підприємства.  

В сучасних умовах господарювання формування науково обґрунто-
ваної концепції управління економікою на базі всебічної діагностики 
представляє собою пріоритетну умову забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку торгівельного підприємства. 

Поняття «діагностика», виходячи від слова «діагноз» (від грецьк. 
«diagnostikos»), означає визначення, розпізнавання та використовується 
у первісному вигляді в медицині. В свою чергу, діагноз – це конкрет-
ний, фіксований за часом висновок щодо стану досліджуваного об’єкта, 
в якості якого виступають діяльність окремих підрозділів та підприєм-
ства в цілому, а можливість встановити діагноз дозволяє така дослід-
ницька категорія, як діагностика.

Діагностика діяльності підприємства спрямована на встановлення й 
вивчення ознак, оцінку стану організаційної системи та виявлення про-
блем ефективного функціонування й розвитку організації, формування 
шляхів їх вирішення [1]. 

Саме виявлення та розпізнавання істотних причин кризового стану 
на торгівельному підприємстві є  головною задачею діагностики діяль-
ності. 

На основі теоретико-методологічних підходів, на думку автора,  ви-
значення стану об’єкта або відповідного процесу управління за допомо-
гою реалізації комплексу дослідницьких процедур при виявленні в них 
слабких місць, представляє собою діагностику результатів діяльності 
торгівельного підприємства. 

Здійснення діагностики характеризується систематичністю прове-
дення, а також пізнавальними та дослідницькими принципами. 

При цьому відповідні види ресурсів, внутрішнє середовище об’єкта  
управління результатами діяльності, виробничі функції, організаційна 
структура, загальні результати діяльності підприємства можуть бути 
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об’єктом діагностики, в основі управління яким представлені окремі  
управлінські процедури, які спрямовані на досягнення максимального 
результату. 

Враховуючи наукові підходи та визначення, пред’являються певні 
вимоги до діагностики як дослідницького процесу, а саме:  

– об’єктивність процесу дослідження, який базується на зобов’язані 
його учасників виробити процедуру оцінки і скласти програму дослі-
дження об’єкта дослідження. Зазначена процедура повинна враховува-
ти наступні питання: де проводиться дослідження, хто його проводить 
і які визначення базових параметрів, що, в свою чергу, значно підви-
щить об’єктивність і точність результатів та призведе до зниження рів-
ня впливу суб’єктивних факторів при визначенні діагнозу;

– проведення дослідження здійснюється лише на основі достовірної 
первинної  інформації, що забезпечить автентичність процесу;

–  здійснення дослідницького процесу з використанням математич-
них методів, моделей відповідає принципу точності діагностики ре-
зультатів;

– використання відповідної системи в процесі дослідження, що до-
зволить дати оцінку специфіці конкретного об’єкта  управління резуль-
татами діяльності торгівельного підприємства. 

В залежності від ступеня деталізації дослідження стану підпри-
ємства, діагностика може проводитися поверхнево або поглиблено. У 
зв’язку з цим розрізняють: 

– експрес - діагностику (термометр) – формальну оцінку фінансово-
го стану підприємства на основі регулярного обчислення відповідних 
коефіцієнтів і даних балансу (ця методика має наступні цілі: виявити 
тенденції зміни стану підприємства, провести аналіз фінансового обі-
гу);

– проблемну діагностику – всебічну і глибоку оцінку поточного ста-
ну підприємства, виявлення причин його погіршення та очікуваних тен-
денцій розвитку [1].

У відповідності до ринкових змін фінансовий інструментарій діа-
гностики результатів діяльності торгівельного підприємства включає в 
себе ряд фінансових показників, за рахунок яких проводиться оцінка 
всіх його основних активів, взаємозв’язків і фінансового стану, а також  
описується  структура та основні цілі системи.  

В процесі дослідження результатів проведення першого етапу діа-
гностики торгівельного підприємства здійснюється побудова моделі 
оцінки впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, в рам-
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ках реалізації якої відокремлюються всі фактори та ступінь їх впливу, 
а також оцінюються ризики від зміни величини їх впливу, враховуючи 
кількісну оцінку відповідних чинників. 

Наступним важливим управлінським інструментом, який забезпечує 
зворотний зв’язок в управлінні результатами діяльності підприємства, 
виявляючи можливості та слабкі сторони в управлінні, а також пошук 
резервів для залучення їх у діяльності торгівельного підприємства, є 
моніторинг та його система.  

Моніторинг результатів діяльності, на думку автора,  позиціонуєть-
ся як функціонування системи технічних, наукових, організаційних, 
інноваційних та інших засобів, які формують постійне та інформацій-
но-ефективне спостереження за станом результатів діяльності торгі-
вельного підприємства, використовуючи якісну та кількісну оцінку, з 
урахуванням географічного та господарського сегменту.    

Ефективним інструментом системного підходу до формування  про-
цесу управління, який застосовується з метою оцінки ефективності та 
дієвості прийнятих управлінських рішень і подальшого їх коректування 
виступає контроль, що здійснюється у відповідних формах та видах. 

Використання тієї чи іншої форми контролю залежить від правової 
природи суб’єктів управління та  часу проведення контрольних дій.  

Виконання попереднього контролю впливає на організацію процесу 
управління на підприємстві і запобігає можливим порушенням ще до 
його початку. Оперативний контроль забезпечує виконання планових 
завдань на основі даних оперативного та бухгалтерського обліку. 

Але найбільш ефективним видом контролю вважається ретроспек-
тивний, який дозволяє оцінити фінансові операції на предмет повноти і 
точності відображення отриманих результатів діяльності, законності та 
доцільності проведених витрат. Розкрити недоліки у діяльності торгі-
вельного підприємства, внести корективи в розроблені плани можливо 
за допомогою саме наступного (ретроспективного) контролю.  

Серед засобів ефективного контролю діяльності торгівельного під-
приємства відокремлюють систему контролінгу.   

Відсутність на торгівельних підприємствах системи контролінгу 
суттєво знижує ефективність управлінських рішень щодо результатів 
діяльності підприємства.  Контролінг представляє собою структурова-
ну систему, яка містить елементи планування,  контролю, аналізу і за-
безпечує реалізацію поставлених завдань, у тому числі щодо управлін-
ня результатами діяльності торгівельного підприємства. 
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У сучасних умовах господарювання торгівельні підприємства для 
підвищення ефективності своєї роботи за рахунок передачі виконання 
окремих функцій зовнішнім контрагентам з метою оптимізації всіх ви-
дів ресурсів і концентрації на основних напрямках діяльності, активно 
використовують нові інструменти, які мають назву аутсорсинг.  

Аутсорсинг – це широке поняття, що об’єднує різні форми взаємови-
гідного співробітництва: використання послуг спеціалізованих органі-
зацій для вирішення внутрішніх проблем компанії; відмова від власного 
процесу та придбання послуг з реалізації цього процесу в іншої органі-
зації; винесення окремих видів діяльності в регіони з більш дешевою 
робочою силою; підрядні роботи (наприклад, у будівництві); кооперація 
спеціалізованих виробництв; передача контракту на «сторону» [1].

Використання аналітичного інструментарію в управлінні результа-
тами діяльності підприємства підвищує ефективність управлінського 
процесу та дає можливість прискорити досягнення стратегічної мети ді-
яльності. Дієвим інструментом за відповідні умови вважається збалан-
сована система показників.     

Досягнення та збереження рівноваги між короткостроковими і довго-
строковими цілями, кількісними та якісними показниками, внутрішні-
ми і  зовнішніми чинниками можливо за допомогою саме збалансованої 
системи показників (Balanced Scorecard, BSC), яка була розроблена  Р. 
Капланом та  Д. Нортоном з метою візуалізація процесів розвитку під-
приємства. 

З точки зору загального наукового підходу дана система представ-
ляє собою сукупність параметрів діяльності суб’єкта господарювання та 
його структурних підрозділів, які спрямовані на досягнення тактичних 
та стратегічних цілей економічного та соціального розвитку торгівель-
ного підприємства в умовах ринкових змін. 

Представлення стратегії суб’єкта господарювання у вигляді конкрет-
них завдань, заходів та показників діяльності є пріоритетною метою 
концепції збалансованої системи показників (BSC). Суб’єкт господарю-
вання та його структурні елементи виступають в якості організаційної 
одиниці, яка найбільш відповідає певним умовам впровадження концеп-
ції BSC. 

Формування моделі BSC здійснюється на основі наступних  прин-
ципів:

– причинно-наслідкові зв’язки, через які стратегія підприємства про-
ектується у вигляді показників діяльності суб’єкта господарювання;

– міцний взаємозв’язок з фінансовими показниками, які використову-
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ються для відображення історичного аспекту господарських операцій з 
доповненням не фінансових індикаторів з метою повноти оцінки;

– чинники досягнення результатів, які дають можливість простежи-
ти шлях отримання відповідного рівня окремих показників діяльності 
суб’єкта господарювання;

–  співвідношення завдань управління зі стратегічною метою діяль-
ності торгівельного підприємства з розробкою відповідних заходів. 

Враховуючи теоретичні та методичні підходи, процес реалізації зба-
лансованої системи показників включає наступні етапи:

– формування стратегічних цілей діяльності суб’єкта господарюван-
ня на основі ключових питань за відповідними аспектами; 

– врахування причинно-наслідкових зв’язків між відповідними  стра-
тегічними цілями діяльності торгівельного підприємства з урахуванням 
сегментної складової; 

– визначення критеріальних значень показників, які використову-
ються для вираження ступеня досягнення стратегічних та тактичних 
цілей суб’єкта господарювання; 

– побудова системи заходів розвитку підприємства, які дозволяють 
поєднати стратегічні цілі суб’єкта з оперативними завданнями управ-
ління діяльністю як підприємства в цілому, так і його структурними 
підрозділами. 

Практичний аспект застосування збалансованої системи показників 
підтверджує тактичний підхід до управління стратегією торгівельно-
го підприємства та забезпечує перевірку дієвості та актуальності да-
ної стратегії суб’єкта господарювання. Зазначена система відповідає за 
скоординований розвиток всіх бізнес-процесів торгівельного підпри-
ємства, тому як охоплює всі структурні підрозділи  суб’єкта господа-
рювання, інформуючи  зовнішніх користувачів за відповідні умови та 
забезпечуючи взаємозв’язок між стратегічним, тактичним та оператив-
ний управлінням. 

В системі управління як підприємством в цілому, так і окремими 
підрозділами, напрямками діяльності, показники виступають, з одного 
боку, в якості методологічного інструменту, з іншого – індикатором або 
індексом. 

При цьому показником відносної зміни досягнутого рівня явища в 
порівнянні з іншим його рівнем, прийнятим за базу порівняння, явля-
ється  індекс, який постійно використовується в теорії та практиці еко-
номіки. В свою чергу індикатор розглядається як доступна виявленню, 
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спостереженню та виміру характеристика об’єкта, яка дозволяє вияви-
ти приховані аспекти його функціонування. 

З метою забезпечення реалізації цілей управління результатами ді-
яльності торгівельного підприємства здійснюється формування та  
побудова системи оцінки діяльності підприємства з  можливістю ви-
мірювання ступеня відхилення розрахункових показників від заданих 
критеріїв, що ускладнюється багатогранністю результатів діяльності 
суб’єктів господарювання. 

На нашу думку, процес формування системи відповідних показників 
повинен враховувати позитивні та негативні сторони оцінки результа-
тів, які виявлені в ході історичної трансформації економічних явищ. В 
табл. 1 представлені принципи формування системи показників резуль-
татів діяльності торгівельного підприємства та наведені відповідні їм 
характеристики, які удосконалюють процес відбору відповідних інди-
каторів діяльності суб’єктів господарювання. 

Узагальнення та систематизація інформаційних потоків здійснюєть-
ся для підвищення ефективності управління результатами діяльності 
підприємства. Враховуючи даний аспект,  система показників розгляда-
ється в якості інструментів, за допомогою яких здійснюється виявлення 
тенденцій зміни витрат і впливу на результати діяльності суб’єкта гос-
подарювання, на основі дослідження керованих і керуючих параметрів.

Економічні параметри, за допомогою керованої зміни яких ство-
рюється можливість змінювати хід і напрямок економічних процесів, 
представляють собою керовані параметри, які характеризуються стабі-
лізаторами,  стимуляторами та регуляторами відповідної системи.  

В свою чергу, за умови керуючих параметрів здійснюється вплив на 
стан і зміну керованої підсистеми у вигляді об’єкта управління резуль-
татами діяльності. Рівень результативності діяльності підприємства 
оцінюються на основі поставленої суб’єктом управління мети, врахову-
ючи відповідні сегменти.  

На основі дослідження наукових підходів під показниками в еконо-
міці розуміють абсолютні та відносні величини, які відображають еко-
номічні факти та явища  діяльності суб’єкта господарювання. 

Саме факти навколишнього середовища, які виражені у відповідних 
науково-обґрунтованих поняттях і перекладені на мову цифр, лежать в 
основі відповідних показників. 

Формування первинних показників здійснюється на основі процеду-
ри збору, реєстрації та систематизації вихідної інформації з проведен-
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основі поставленої суб’єктом управління мети, враховуючи відповідні 
сегменти.   

 
Таблиця 1 

Принципи формування системи показників результатів діяльності 
торгівельного підприємства 

№ Принципи побудови 
системи показників 

Характеристика принципів 

1 2 3 
1 Принцип загальності  

методики  
Показники повинні бути прийнятними для 
більшості об’єктів, незалежно від галузевої 
приналежності, розмірів та напрямків 
діяльності   

2 Принцип 
відповідності  

Показники результативності та ефективності 
повинні відображати відповідні задачі  

3 Принцип 
інформативності  

Показники, які використовуються для оцінки 
результатів діяльності повинні в повному 
обсязі відображати господарські процеси та 
явища 

4 Принцип розвитку  Рівень відповідних показників повинен 
транслювати перспективні напрямки розвитку 
підприємства, які будуть враховані для оцінки 
стратегічної мети  

5 Принцип простоти 
розрахунку  

Процедура розрахунку показників повинна 
бути доступна для кожного користувача та 
швидко трансформуватися у відповідності до 
нових умов застосування   

6 Принцип 
збалансованості 
інтересів  

Показники повинні задовольняти вимогам всіх 
суб’єктів управління оперативного та 
тактичного напрямків  

7 Принцип 
взаємозв’язку 
керуючого та 
керованого елементів  

Показники використовуються для уточнення 
управлінських рішень та формування 
відповідних заходів   

8 Принцип 
критеріальних 
величин   

Рівень показників повинен відповідати 
встановленим параметрам за кожним 
індикатором з урахуванням галузевих ознак та 
діючих нормативів  

9 Принцип врахування 
дії економічних 
законів          

Показники повинні визначатися з урахуванням 
закону економії часу та закону підвищення 
економічної ефективності діяльності суб’єкта 
господарювання  

 

ням її обробки, за рахунок чого утворюються похідні ендогенні показ-
ники в оперативному, бухгалтерському та статистичному обліку. 

Таблиця 1
Принципи формування системи показників результатів діяльності 

торгівельного підприємства
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При цьому в планових або перспективних показниках виражаються 
прийняті управлінські рішення за відповідні умови.  Нормативні показ-
ники представляють собою результат розрахунків щодо раціонально-
го використання різних ресурсів торгівельного підприємства, а в свою 
чергу аналітичні показники формуються в ході збору та попередньої 
обробки інформації, діагностики, оцінки та аналізу процесів і ситуацій, 
які суттєво впливають на формування та реалізацію управлінських рі-
шень щодо результатів діяльності суб’єкта господарювання.  

Максимальна достовірність сформованого погляду щодо навколиш-
нього середовища суб’єкта господарювання забезпечується за допомо-
гою  багатогранності діючих показників. 

Парність первинних показників у відповідності до прямої причин-
но-наслідкової залежності обумовлюється загальнонауковим принци-
пом подвійності. В результаті господарських операцій, які відобража-
ються в бухгалтерському обліку за допомогою подвійного запису, фор-
муються первинні показники, які відображають стан активів, капіталу 
та зобов’язань на відповідну дату.  

В  іншому випадку, подвійність виявляється як результат причинно-
наслідкових зв’язків, які відокремлюються з відповідних процесів.  

У зв’язку з чим, в економічних розрахунках первинний показник 
розглядається як момент в ланцюжку причинно-наслідкових, або кау-
зальних операцій капіталу торгівельного підприємства. Завдяки цьому 
пари взаємопов’язаних показників оцінюють стан окремого об’єкту 
управління, враховуючи місце в ланцюжку та перспективи розвитку 
відповідних індикаторів діяльності.   

Досліджуючи природу показників, слід враховувати, що з одного 
боку,  показник виступає як один з компонентів для розрахунку більш 
складного показника, як причина і наслідок, як загальне і часткове в за-
лежності від конкретики співвідношення показників, з іншого – як окре-
мий результат співвідношення вихідних показників. При цьому ендоген-
ні показники утворюють суміжні зв’язки з екзогенними показниками, що 
формує відповідну систему індикаторів діяльності підприємства. 

Процес акцентування на питаннях видових характеристик показ-
ників здійснюється на основі існуючих наукових підходів, в результаті 
чого показники діяльності суб’єкта господарювання поділяються на ем-
пірико-індуктивні та логіко-дедуктивні системи. 

Показник верхнього рівня, який в певній послідовності розкла-
дається на показники нижчого рівня, що мають з показниками верх-
нього рівня логічний зв’язок, знаходиться в основі логіко-дедуктивної 
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системи і вважаються універсальними для застосування в плануванні, 
управлінні та контролі. В свою чергу, показники емпірико-індуктивної 
системи відбираються за допомогою математико-статистичних методів 
з урахуванням особливостей відповідної галузі та напрямків діяльності 
підприємства.   

В рамках проведеного дослідження виділення відповідних груп по-
казників, а саме: структурних, граничних, індексних та абсолютних і 
відносних, одиничних та загальних, дає можливість надати всебічну 
оцінку окремим процесам діяльності суб’єкта господарювання з метою 
використання аналітичної інформації для цілей управління результата-
ми діяльності.  

Сучасні умови господарювання виділяють концептуальні умови роз-
ширення кількості та якісного складу показників, які характеризують 
діяльність суб’єкта господарювання та його ефективність та результа-
тивність. Серед основних причин виділяють загальноекономічну, яка є 
наслідком пошуку можливих переваг в конкурентному середовищі, та 
інституційну, яка характерна для ринкового розширення підприємниць-
кої компетенції. 

Висновки  та пропозиції. Таким чином, система управління резуль-
татами діяльності торгівельного підприємства складається з наступних 
ключових елементів: суб’єктів управління результатами діяльності, 
функцій управління, за допомогою яких здійснюється керуючий вплив 
на об’єкти управління, серед яких можна виділити процес формуван-
ня, розподілу та використання результатів діяльності підприємства, або 
абсолютні та відносні результативні показники діяльності; принципів 
управління, а також мети та завдань управління, які деталізують по-
ставлену ціль управління результатами діяльності, що підвищує ефек-
тивність процесу управління результатами діяльності. 

Досліджений, обґрунтований та систематизований концептуальний 
базис формування інструментів системного підходу до управління ре-
зультатами діяльності торгівельного підприємства визначає сутність 
забезпечуючого інструментарію, інструментів багатопараметричного 
застосування, інструментів моделювання, інструментів функціональної 
спрямованості та аналітичних інструментів оперативного, тактичного 
та стратегічного управління з урахуванням  процесу їх формування та 
сегментування, специфіка яких обумовлюється мультіоб’єктивними 
особливостями результатів діяльності суб’єктів господарювання, що 
дозволить адаптувати систему управління результатами діяльності у 
відповідності зі стратегічною метою господарювання.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся инструментальной под-
держки системы управления результатами деятельности торговых предприятий. 
Исследованы технологии управления результатами деятельности торговых предпри-
ятий с учетом способов реализации управленческих процедур. Предложено инстру-
ментальное обеспечение системы управления результатами деятельности торгового 
предприятия с учетом современных подходов к особенностям процесса управления 
результатами субъекта хозяйствования. Определены принципы формирования си-
стемы показателей результатов деятельности торгового предприятия и приведены 
соответствующие им характеристики, которые совершенствуют процесс отбора со-
ответствующих индикаторов деятельности субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: результаты деятельности, торговые предприятия, систе-
ма управления, финансовые результаты, экономические результаты, экологические 
результаты, социальные результаты, совокупный доход.
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INSTRUMENTAL SUPPORT OF THE SYSTEM OF 
MANAGEMENT OF TRADE ENTERPRISES ACTIVITIES
RESULTS

Summary
The article deals with questions concerning the instrumental support of the 

system of management of the results of trade enterprises activity. The technologies of 
management of the results of activity of trading enterprises with the account of methods 
of realization of administrative procedures are investigated. The proposed instrumental 
management of the system of management of the results of the business of a trading 
company, taking into account modern approaches to the peculiarities of the management 
process of the results of the entity. The principles of forming a system of indicators of the 
results of activity of a trade enterprise are formed and their corresponding characteristics 
are presented, which improves the process of selection of appropriate indicators of activ-
ity of business entities.

The system of management of the results of a business enterprise consists of the 
following key elements: the subjects of management of the results of activities, manage-
ment functions, through which the managerial influence on the objects of management is 
carried out, among which one can distinguish the process of formation, distribution and 
use of the results of the enterprise activity , or absolute and relative performance indica-
tors; management principles, as well as management goals and objectives that detail the 
goal of managing performance, which increases the effectiveness of the performance 
management process.

Explored, substantiated and systematized conceptual basis for the formation of 
tools of the system approach to managing the results of a trading enterprise determines 
the essence of providing tools, tools of multi-parameter application, modeling tools, 
functional orientation tools and analytical tools of operational, tactical and strategic man-
agement taking into account the process of their formation and segmentation, specifics 
which is determined by the multi-objective obligations the entity that will adapt perfor-
mance management activities in accordance with the strategic goal of management.

Keywords: activity results, trading companies, management system, financial 
results, economic results, environmental results, social results, total income.
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НАПРЯМИ ЗМІНИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН 
У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ПІСЛЯ ВСТУПУ 
УКРАЇНИ В ВТО

Проаналізовано фактори непідготовленості вступу України у ВТО і виго-
ди функціонування українських підприємств у конкурентній економіці, найбільш 
поширені форми недобросовісної конкуренції у сучасних умовах. Обґрунтовано 
пропозиції удосконалення вітчизняного конкурентного права і антімонопольного 
законодавства, механізм протидії як монополістичним діям окремих господарюю-
чих суб’єктів, так і узгоджених дій учасників ринку між собою та угоди з органами 
влади та управління, які спрямовані на неприпустимість та обмеження конкуренції 
на ринку.

Ключові слова: конкуренція, ВТО, інтеграція, законодавство, антимоно-
польний, ринок, угода, ефективність, підприємство.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Україна стала 152-м 
членом Всесвітньої торгової організації (ВТО) у 2008 році. Цьому фак-
ту/процессу вступу передували перемовини з країнами-членами ВТО 
по різним напрямам – антидемпінговому регулюванню супсидіями і ре-
гіональним торговим угодам. 

Основними задачами переговорів пo антидемпінгу було запобігання 
використанню атідемпінгових заходів для протекціонізму, скорочен-
ня зловживань антидемпінговими розслідуваннями, усунення зайвих 
обов’язків відповідачів щодо надання інформації, збільшення рівня 
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прозорості, передбачуваності та справедливості антидемпінгових про-
цедур.

У питанні субсидій основну увагу було приділено уточненню і вдо-
сконаленню норм по субсидії та компенсаційні заходи, заходам по тор-
гової захисту в окремих секторах економіки, наслідків впливу прива-
тизації на вигоди, отримані в результаті надання субсидій до початку 
приватизаційних процесів.

Регіональні торговельні угоди (РТУ) полягають в цілях забезпечен-
ня більш пільгового торгово-економічного режиму для країн-учасниць, 
ніж для інших країн, а це порушення одного з основних принципів ВТО 
– режиму найбільшого сприяння, відповідно до якого будь-яка пільга, 
надана будь-якій країні, повинна поширюватися на всіх членів ВТО. 
Згідно з діючими правилами РТУ можуть полягати для створення зони 
вільної торгівлі та митного союзу. Зі збільшенням кількості PTУ і роз-
ширенням торгово-економічних сфер, які вони регулюють, в правовому 
полі багатосторонньої торгівлі виявляється все більше лазівок, які ве-
дуть до появи нових торгових бар’єрів, стримування конкуренції, дис-
кримінації між країнами-учасницями і неучастніцамі РТУ.

Правила ВТО націлені на, подальший розвиток інтеграційних про-
цесів, створення єдиного економічного і правового простору, більш 
ефективне використання різного роду ресурсів, якими володіють дер-
жави-члени СОТ. Їх дотримання є обов’язковою умовою для всіх кра-
їн – як членів СОТ, так і тих, які мають наміри ними стати. Особливі 
складнощі очікують держави, які ще не накопичили певного досвіду 
функціонування національної економіки в ринкових умовах, продукція 
яких не цілком конкурентоспроможна на світовому ринку, рівень розви-
тку конкурентних відносин ще не досить високий.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під час роботи автори 
спиралися на праці слідуючих фахівців: Л. Антонюк [1], В. Гаєць  [2], 
Ю. Голубцова [3], В. Дубницький [4], Дж. Майєр і Д. Олсеневич [7], 
С. Пахомов [9], Ю. Самісько [10], В. Таланцев [11] та ін. Але у цих 
роботах не відображені особливості проблеми, з якими зіштовхнулась 
Україна після вступу в ВТО. 

Постановка завдання. Мета статті – розробка напрямів розширен-
ня конкурентних переваг національної економіки після вступу України 
в ВТО.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток міжнародної 
економічної інтеграції, приєднання України до ВТО передбачала зняття 
бар’єрів і обмежень вільного переміщення товарів і послуг як всереди-
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ні країни, так і між державами-членами BTO. Український товарний і 
фінансовий ринки стали доступні для іноземних учасників, які за раху-
нок цього отримали більше можливостей для розширення ринків збуту 
своїх товарів і послуг. Тоді українські підприємства були змушені діяти 
в умовах все розвиваючоїся конкуренції, яка з кожним роком приймала 
все більш жорсткий характер [4].

Від такого суперництва, можливо, виграли на якийсь період наші 
споживачі, у яких з’явиться вибір з більшої кількості пропозицій това-
ру. Але вітчизняні підприємства - виробники товарів і виконавці послуг 
- виявилися в досить несприятливих умовах, що позначилися не тільки 
на обсягах виробництва товарів. Але вітчизняні підприємства - вироб-
ники товарів і виконавці послуг - виявилися в досить несприятливих 
умовах, що сказалися не тільки на обсягах виробництва товарів (по-
слуг), але і на зайнятості працівників, і, відповідно, на рівні доходів 
працюючого населення, а також на формуванні бюджетів всіх рівнів. 
Склалася ситуація, коли при насиченні ринку різноманітними товара-
ми, перш за все іноземного виробництва, купівельний попит нашого 
населення снизився через скорочення рівня доходів працівників, перш 
за все матеріальної сфери, де, як відомо, створюється первинний до-
датковий продукт.

Вступаючи у ВТО (16.06.2008 р.), згідно правилам ГАТС Україна 
взяла на себе зобов’язання відносно запезпечення національного режи-
му та доступу на ринок товарів в основних секторах економіки: вільний 
доступ на ринок послуг та їх постачальників [8].

Перебування України в ВТО стало великим стимулом реформування 
торгового режиму, розширилися ринки експорту продукції (металур-
гія, сільське господарство, хімічна промисловість), зробила негативний 
вплив на галузі, випускаючі продукцію з високою доданою вартістю [3].

Самісько Ю. стверджує: «Сам факт вступлення України в данну сві-
тову економічну структуру є неоднозначим з точки зору Українських 
економічних інтересів… Наприклад, за нормами ВТО недопустимо ви-
користовувати окремим підприємтсвам фінансову допомогу та субсидії 
держави» [10].

Напередодні відкриття кордонів в умовах економічної інтеграції для 
вільного переміщення товарів і послуг нашим учасникам економічних 
відносин треба було готуватися до роботи в абсолютно нових умовах на 
чисто ринкових принципах, в основі яких лежить ефективна і жорстка 
конкуренція. Постає резонне питання чи готові вітчизняні підприєм-
ства, в т.ч. розташовані в одеській області до роботи в умовах конкурен-
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ції з іноземними фірмами після приєднання України до ВТО? Позитив-
на відповідь вельми скрутна.

Основними причинами такого песимізму слід вважати наступні:
1. Наші вітчизняні підприємці ще не мають достатнього досвіду ро-

боти в жорстких конкурентних умовах.
2. Питомі витрати на наших підприємствах вище, ніж у аналогіч-

них зарубіжних фірм, за рахунок більш низької продуктивності і ефек-
тивності праці, слабку технічної оснащеності, відсталості технологій, 
низької кваліфікації персоналу, великої частки постійних витрат, непро-
зорості фінансового стану та інших факторів.

3. Якість більшості українських товарів все ще відстає від закордо-
них аналогів.

4. Ціни на нашу продукцію відносно високі стосовно рівню доходів 
на душу населення.

5. Слабо розвинене громадський рух споживачів, що впливає на 
діяльність виробників товарів та виконавців послуг і стимулюючий 
останніх орієнтуватися на попит споживачів [12].

Конкурентні відносини в ринковій економіці базуються на конку-
рентному праві, основні положення якого ще далеко не вивчені як гос-
подарюючими суб’єктами, так і органами влади та управління всіх рів-
нів. Українське конкурентне право базується на положеннях антимоно-
польного законодавства, законодавства про товарні знаки та патентного 
законодавства. Існуючі норми цього законодавства в даний час в цілому 
відповідають нормам міжнародного права і законодавства країн-членів 
ВТО. Тому виникає нагальна необхідність предметного вивчення основ 
конкурентного права та практики його застосування українськими 
учасниками, які діють як на товарному, так і на фінансовому ринках. 

Україна є членом Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
при ООН (ВОІВ), яка була заснована Стокгольмської конвенції ще в 
1967 р., також визнала положення Паризької конвенції про охорону про-
мислової власності, підписаної ще в 1883 р. (наступні зміни внесені в 
1967 р.). З цих документів випливає, що зарубіжні країни накопичили 
вже багатющий досвід роботи в конкурентних відносинах, в т.ч. в сфері 
захисту авторських прав та інтелектуальної власності. Але для багатьох 
наших підприємств, особливо тих, які сформовані і довгий час працю-
вали в умовах планової економіки, вищенаведені міжнародні правила 
можуть бути не тільки не цікаві, а й взагалі не відомі. Зараз необхідні 
нові знання і вміння працювати в конкурентних відносинах. При цьому 
слід мати на увазі той факт, що якщо міжнародним договором з участі 
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України встановлені правила, які відрізняються від передбачених укра-
їнським законодавством, то приміняються правила муждународного до-
говору. Це означає, що вищеперераховані муждународні правові акти ма-
ють юридичну силу на території України. 

Згідно умовам українского законодавства, зокрема Закону України 
«Про захист економічної конкуренції» (2007 р.) і Закону України «Про 
захист від недобросовістної конкуренції» (2007 р.), під конкуренцією ро-
зуміється спроможність господарюючих суб’єктів на товарному ринку та 
учасників ринку фінансових послуг, при якій їх самостійні дії ефективно 
обмежують можливість кожного з учасників однобічно впливати на за-
гальні умови обігу товарів або надання фінансових послуг на відповід-
них сегментах ринку. Таке визначення поняття «конкуренція» передбачає 
необмежено велике число учасників, що діють на одному і тому ж ринку 
і пропонують взаємозамінні для споживача товари (послуги) [5; 6].

Конкуренція в економіці має безсумнівні переваги як для підприємств, 
так і для споживачів та суспільства в цілому.

Вигода для підприємства:
– стимулювання збуту готової продукції, затребуваної ринком (попи-

том);
– орієнтація діяльності фірми на попит споживачів;
– впровадження нових матеріалів, ресурсозберігаючих технологій, 

досягнень науково-технічного прогресу, передового досвіду; зниження 
витрат виробництва;

– оптимізація чисельності персоналу, організаційної та виробничої 
структури;

– розширення і оновлення номенклатури продукції (послуг) і збіль-
шення за рахунок цього загального обсягу виробництва;

– підвищення конкурентоспроможності як товару, так і самого під-
приємства та ін.

Вигода для споживача:
– розширення свободи вибору товарів і послуг;
– більш повне задоволення попиту на товари і послуги;
– стримування і в ряді випадків зниження цін на товари і послуги;
– підвищення якості товарів і послуг та поліпшення культури об-

слуговування;
– більше врахування потреб попита в товарах і послугах;
– відносна економія сімейного бюджету;
– можливість здійснювати реальний вплив на діяльність виробника, 

виконавця, продавця та ін.
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Вигода для суспільства:
– зростання валового внутрішнього продукту за рахунок збільшення 

загального обсягу продажів;
– збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів за рахунок 

збільшення маси прибутку підприємств;
– підвищення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття за раху-

нок розширення кількості підприємств;
– раціональне використання природних ресурсів;
– стабілізація економічної та соціальної обстановки в країні;
– розвиток прикладної та фундаментальної науки, орієнтований на 

забезпечення ефективного функціонування конкуруючих підприємств;
– освоєння нових територій, нових видів корисних копалин;
– зниження витрат на державне регулювання і державну підтримку 

економіки та ін.
Конкурентні відносини не завжди носять характер коректний і вза-

ємоповажний. Чим більше суб’єктів діє на ринку, тим обмеженням волі 
їх дій, тим менше ринкова влада, тим гірше їх фінансове становище і 
менше вплив на споживача. Економічні відносини часто переходять у 
фазу недобросовісної конкуренції. При цьому окремі учасники хочуть 
отримати свою вигоду за рахунок інших або за рахунок споживачів, які 
стають неминуче залученими в суперечку між конкурентами.

Вищенаведені українські закони дають визначення поняття «недо-
бросовісна конкуренція» – це будь-які спрямовані на придбання пе-
реваг у підприємницькій діяльності дії господарюючих суб’єктів або 
фінансових організацій, які суперечать положенням чинного законо-
давства, звичаїв ділового обороту, вимогам добропорядності, розум-
ності та справедливості і можуть заподіяти або заподіяли збитки іншим 
суб’єктам-конкурентам – або завдали шкоди їхній діловій репутації. 
Таке визначення відповідає нормам міжнародного права. Виходячи з 
цього, нашим учасникам конкурентних відносин необхідно знати мож-
ливі форми прояву недобросовісної конкуренції та способи їх припи-
нення з тим, щоб не тільки реально конкурувати з іноземними підпри-
ємцями, а й вміти захищати свої інтереси і карати недобросовісних кон-
курентів з інших держав.

Найбільш поширеними формами недобросовісної конкуренції є:
1. Поширення неправдивих, неточних або перекручених відомостей, 

здатних заподіяти збитки іншому учаснику-конкуренту чи завдати шко-
ди його діловій репутації. Такі відомості можуть розповсюджуватися 
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будь-яким шляхом, в т.ч. з використанням ЗМІ на виставках, презента-
ціях, при проведенні рекламних акцій і т.п.

2. Введення споживачів в оману щодо характеру, способу і місця ви-
готовлення, споживчих властивостей, якості і кільскості або його ви-
робників. Така форма найбільш характерна для виробників з КНР, які 
часто видають свою продукцію за продукцію відомих торгових марок і 
виробників з інших країн Італії, Франції, Республіки Корея, Німеччини 
та ін. Українські підприємства-конкуренти мають право оскаржити такі 
дії закордонних підприємств.

3. Некоректне порівняння господарюючим суб’єктом виробляючих 
чи реалізованих їм товарів (послуг) з товарами (послугами) інших іс-
нуючих суб’єктів. Зазвичай при цьому для порівняння використовують 
декілька показників, що відбивають лише окремі властивості товару, 
що випускається конкурентами, і не дають повної об’єктивної інфор-
маціі про нього.

4. Продаж, обмін і інше введення в оборот товару з незаконним ви-
користанням результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до 
них коштів індивідуалізації юридичної особи та продукції. Продукти 
інтелектуальної діяльності (патенти, ліцензії, товарні знаки, знаки об-
слуговування, торгові марки, зареєстровані фірмові назви і т.п.) є това-
ром, і їх використання без згоди власника або правовласника неприпус-
тимо. В умовах жорсткої конкуренції з’являється бажання скористатися 
вже «розкрученої» торговою маркою конкурента, «запозичити» чужу 
власність для досягнення комерційного успіху, отримати максимальну 
вигоду з найменшими витратами, заощадити на витратах по реєстрації 
власних торгових знаків і ін. Тому необхідно приділяти велику увагу за-
хисту своєї інтелектуальної власності, відстежувати і припиняти факти 
її незаконного використання.

5. Отримання, використання, розголошення інформації, що ста-
новить комерційну, службову та охороняється законом таємницю. До 
подібної можна віднести інформацію про постачальників і покупців 
продукції, відомості про ціни та умови продажу, рецептуру виготов-
лення продукції, технологічні карти і технологічні процеси і т.п. За-
вдання власника фірми і вищого менеджменту полягає в створенні 
надійної системи захисту такої інформації з тим, щоб вона не потра-
пила в руки конкурентів і не дала б їм «зайві козирі» в конкурентній 
боротьбі [11, с. 36].

Крім того, не допускається недобросовісна конкуренція, пов’язана 
з придбанням та використанням виключних прав на засоби індивідуа-
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лізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, виконуваних робіт 
або послуг, що надаються. При цьому маються на увазі, зокрема, дії по 
реєстрації в Укрупатенті товарних знаків, торгових марок, знаків об-
слуговування і т.п. з використанням окремих елементів недобросовісної 
конкуренції як визначено в діючому вітчизняному законодавстві.

До форм недобросовісної конкуренції відноситься також демпінг 
або неправомірне конкурентну дію щодо зниження продажної ціни 
товару. Для попередження наслідків демпінгу держава вправі вводити 
спеціальні захисні антидемпінгові заходи.

Створення умов для недобросовісної конкуренції можуть сприяти 
органи влади і управління шляхом надання пільг і переваг окремим 
суб’єктам господарювання або зводячи перешкоди, в тому числі у ви-
гляді адміністративних бар’єрів для неугодних підприємств. Такі дії 
є незаконними, тому що суперечать нормам федерального антимоно-
польного законодавства.

Встановлення фактів недобросовістної конкуренції та прийняття мір 
по іх перетину покладену в Україні на антимонопольні органи і суди. 
При цьому встановлення розміру шкоди, в т.ч. упущеної вигоди, при-
йняття рішень про її відшкодування входить тільки до компетенції ар-
бітражного суду. Законодавством передбачена також адміністративна і 
кримінальна відповідальність винних юридичних і посадових осіб за 
порушення правил поведінки на ринку, в тому числі за недобросовісну 
конкуренцію.

В Україні та Одеській області накопичений достатній досвід щодо 
припинення недобросовісної конкуренції антимонопольними орга-
нами. Так, Одеське антимонопольне управління розглядало відпо-
відні заяви та приймало по ним заходи по перетину незаконного ви-
користання товарних знаків. Цікавим є той факт, що значна кількість 
заяв з питань припинення недобросовісної конкуренції надходить від 
іноземних фірм, які вийшли зі своїм товаром на ринок і зіткнулися з 
тим, що наші підприємці допускають по відношенню до них різні не-
законні дії, в т.ч. використовують чужі товарні знаки, торгові марки, 
фірмові назви, комерційну інформацію і ін. Такі порушення найчастіше 
пов’язані з правовою безграмотністю російських підприємців, що не є 
пом’якшувальною або виправдувати обставиною.

Розвиток конкуренції часто стримується монополістичними діями 
господарюючих суб’єктів, що займають домінуюче становище на товар-
ному ринку або ринку фінансових послуг. Вони реально можуть обмеж-
увати вхід на ринок іншим учасникам, створювати їм дискримінаційні 
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умови діяльності, відмовляти в укладенні господарських договорів з 
фірмами, які можуть стати їх потенційними конкурентами, здійснювати 
інші протиправні дії.

Серйозну загрозу конкуренції на суміжних ринках створюють так 
звані природні монополії, які діють насамперед у сфері енергопоста-
чання. Нав’язуючи своїм споживачам кабальні умови, вони істотно зни-
жують їх конкурентоспроможність на ринку і обмежують їх економічні 
інтереси.

Крім індивідуальних дій монополістів небезпечними для конкурен-
ції є узгоджені дії (змови) як конкуруючих, так і не конкурують учас-
ників ринку. Як правило, такі змови не носять легального характеру, 
оформленої у вигляді договорів або угод. На практиці більш поширені 
нелегальні картельні угоди, спрямовані проти потенційних і реальних 
конкурентів, довести їх наявність вкрай складно.

Разом з тим нормами Українського антимонопольного законодавства 
передбачені механізми протидії як монополістичним діям окремих гос-
подарюючих суб’єктів, так і узгоджених дій учасників ринку між собою 
і угодами з органами влади та управління, спрямованим на недопущен-
ня та обмеження конкуренції на ринку. У міру розвитку конкуренції 
після вступу України до ВТО актуальність заходу таких дій зростало 
багаторазово.

З урахуванням нових економічних реалій виникла необхідність 
більш тісної ув’язки положень українського антимонопольного законо-
давства з аналогічним зарубіжним правом. Слід удосконалити слідуючі 
законодавчі акті: Закон України «Про обмеження монополізму та недо-
пущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» 
(1992 р.) і Закону України «Про захист національного товаровиробни-
ка від фінансового імпорту» (1992 р.). Ці законодавчі акти враховують 
позитивні моменти, що містяться в законодавстві насамперед євро-
пейських країн, і направлених проти картельних угод, на припинення 
наслідків коллективного домінування на ринку, недопущення цінової 
змови учасників ринкових відносин. Вони передбачають більш значні 
розміри штрафу для порушників, які будуть складати до 8 % від загаль-
ного річного товарообігу фірми. Важливим моментом слід вважати то, 
що ці акти передбачать відповідальність чиновників, що сприяли або 
не перешкоджали змовою з комерційними організаціями або останні-
ми між собою, у формі дискваліфікації терміном до п’яти років. Таке 
рішення має право прийняти суд за позовом антимонопольного органу. 
Для виконання своїх функцій антимовопольні органи будуть наділені 
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додатковими повноваженнями, що дозволить їм діяти в більш тісному 
контакті з правоохоронними органами. 

Висновки  та пропозиції. Для ефективного впливу на товарні та фі-
нансові ринки наявності тільки хороших законів недостатньо. Потрібні 
налагоджена система функціонування державних органів, їх взаємодії 
продуктів з аналогічними зарубіжними службами, укомплектування 
антимонопольних органів висококваліфікованими і принциповими фа-
хівцями, що володіють знаннями і досвідом у правовій і економічній 
сфері. Вкрай необхідне розуміння проблем, захисту конкуренції всім 
суспільством, усіма учасниками економічних відносин. 

З метою підготовки наших підприємств до роботи в умовах кон-
курентних відносин після вступу України до ВТО доцільно широке 
роз’яснення норм чинного законодавства та міжнародного права, в т.ч. 
в частині розвитку нормальної конкуренції і  припинення недобросовіс-
ної конкуренції як з боку вітчизняних, так і іноземних учасників рин-
кових відносин. Формами такої роз’яснювальної роботи можуть бути 
проведення науково-практичних конференцій, міжнародних симпозі-
умів, спеціальних семінарів для підприємців, круглих столів, видання 
спеціальної літератури та посібників, тиражування досвіду державних 
органів і судів по припиненню порушень, розміщення на інформацій-
них сайтах в мережі інтернет відповідних матеріалів і т.п.

Знання своїх прав і вміння їх відстоювати є запорукою успішного ве-
дення бізнесу та його захисту від недобросовісних конкурентів. У свою 
чергу, ефективні конкурентні відносини неминуче принесуть користь 
суспільству в цілому і окремим споживачам в приватності.

Дане дослідження виконано у межах НДР «Стратегічні орієнтири 
модернізації економіки України та її регіонів» (№ ДР 0114И001554).
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НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КОНКУРЕНТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ВТО

Проанализированы факторы неподготовленности вступления Украины в 
ВТО и выгоды функционирования украинских предприятий в конкурентной экономи-
ке, наиболее распространенные формы недобросовестной конкуренции в современ-
ных условиях. Обоснованы предложения усовершенствования отечественного конку-
рентного права и антимонопольного законодательства, механизм противодействия как 
монополистическим действиям отдельных хозяйственных субъектов, так и согласо-
ванным действиям участников рынка между собой и соглашениям с органами власти и 
управления, направлены на недопущения и ограничения конкуренции на рынке. 

Ключевые слова: конкуренция, ВТО, интеграция, законодательство, анти-
монопольный, рынок, соглашение, эффективность, предприятие. 
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DIRECTIONS OF CHANGES IN THE COMPETITIVE 
RELATIONS OF NATIONAL ECONOMY AFTER 
UKRAINIAN ACCESSION TO WTO  

Summary
The factors of unpreparedness of Ukraine’s accession to the WTO and the 

benefits of functioning of Ukrainian enterprises in a competitive economy, the most 
common forms of unfair competition in modern conditions, were analyzed. The 
proposals for improving the domestic competition law and antimonopoly legislation, the 
mechanism of counteraction to both monopolistic actions of certain economic entities, 
and the coordinated actions of market participants among themselves and agreements 
with authorities and management aimed to preventing and restricting competition in the 
market were grounded.
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БИФУРКАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ В 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
УКРАИНЫ

В статье предлагается исследование эволюции розничной торговли Укра-
ины на основе философии и методологии синергетики. Определены бифуркацион-
ные точки в развитии торгового сектора, выявлены причины их возникновения и 
охарактеризованы постбифуркационные состояния розничной торговли. Показано 
конструктивное влияние бифуркационных периодов на качественные трансформа-
ции украинской розницы.

Ключевые слова: синергетика, розничная торговля, эволюция торговли, 
сложная система, самоорганизация, точка бифуркации.

Постановка проблемы в общем виде. Розничная торговля является 
одной из важнейших сфер экономической деятельности человека и не-
заменимым элементом его жизнеобеспечения; она имеет критическое 
значение и для экономики страны, поскольку оказывает непосредствен-
ное влияние на формирование совокупного материального богатства, 
обеспечение занятости населения, качество и безопасность жизни 
граждан, утверждение социальной и финансовой стабильности. В силу 
этого развитие торгового предпринимательства должно быть одной из 
приоритетных задач экономической политики государства, которая не 
может быть выработана без опоры на опыт становления и предшеству-
ющего развития торговой сферы. Качественный научный анализ эволю-
ции торгового сектора является надежным фундаментом для принятия 
релевантных и эффективных управленческих решений в будущем, по-
этому тема статьи является актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Этапы формиро-
вания розничного сектора в Украине исследуются многими учеными: 
каждый из них предлагает собственную типологизацию этапов. Так, 
И.  Г. Бубенець выделяет 4 этапа: 1 этап (1991-2000 гг.) – реформиро-
вание торговли, 2 этап (2000-2004 гг.) –  стабилизация в развитии тор-
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говли, 3 этап – (2004-2007 гг.) – развитие и качественные изменения в 
торговой отрасли, 4 этап (с 2008 по настоящее время) – начало глобали-
зации торговли [1, с. 181]. О. Дериведмидь тоже описывает 4 этапа – на-
следие централизованной сети магазинов СССР; появление элементов 
малого предпринимательства; появление первых элитных супермарке-
тов; появление современных торговых сетей для массового потребите-
ля, развитие интернет-торговли [2, с. 110]. О. Азарян  и В. Соболев обо-
сновывают наличие 6 периодов – постсоветский, рыночно-переходный, 
начало устойчивого развития, период количественной оптимизации, 
посткризисный период, период качественной оптимизации [3, с. 37]. 

Постановка задачи. В этих и других работах в основу критери-
ев этапизации в той или иной степени положены изменения в струк-
туре и динамике розничной торговли, вызванные «влиянием различ-
ных факторов правового, экономического и социального характера»  
[4, с. 126]. Однако, на наш взгляд, такая пространная формулировка кажет-
ся не вполне убедительной, так как не предполагает, вопреки нормативно-
му требованию, наличия единого критерия классификации, а значит, и не 
является достаточным основанием для  четкого разграничения фаз разви-
тия торговли. В настоящей статье предлагается плодотворная альтернати-
ва, базирующаяся на научно-философских положениях синергетики.

Изложение основного материала исследования. Теория синерге-
тики (греч. Synergetikos – совместный, согласованный, действующий) 
изучает развитие разнообразных сложных систем нелинейного типа 
(социальных, биологических, физических, информационных, экономи-
ческих и др.). Синергетическое мышление предполагает нелинейную 
логику исследования, согласно которой новая сущностная характери-
стика системы не является результатом закономерной поступательной 
эволюции, а формируется как результат выбора траектории развития, 
осуществляемого под влиянием персональных и коллективных взаимо-
действий (см., например, [5, 6, 7]).  

Синергетика является учением о самоорганизации как о процессах 
«спонтанного упорядочивания, возникновения пространственных, вре-
менных, пространственно-временных или функциональных структур, 
протекающих в открытых нелинейных системах» [7]. По Г. Хакену, си-
стема является самоорганизующейся, если она без специфического, т.е. 
навязанного, воздействия извне обретает какую-то пространственную, 
временную и функциональную структуру [6]. Это значит, что изменение 
внешних условий может быть стимулирующим фактором, но не счита-
ется специфическим воздействием. Прикладная ценность синергетики 
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заключается в изучении спонтанных процессов упорядочения сложных 
систем с целью разработки практических рекомендаций для целенаправ-
ленного воздействия на формирование нужной структуры систем. Это 
делает синергетические подходы применимыми к исследованию, в част-
ности, и торгового предпринимательства как системного образования. 

Согласно методологии синергетики, процесс эволюции системы 
является процессом самоорганизации, для которого характерна опре-
деленная направленность. Эволюционирующая система находится под 
постоянным воздействием случайных факторов, зависит от опыта про-
шлого, а также следует определенным правилам и законам мироздания. 
Сначала свойства системы развиваются очень медленно, и этот процесс 
более или менее предсказуем. Затем под воздействием определенных 
внутренних сил или внешних воздействий, достигающих критической 
черты, параметры системы начинают модифицироваться, состояние 
стабильности исчезает и появляется возможность различных траекто-
рий развития. Достаточно незначительных изменений – и система бы-
стро переориентируется на другой путь эволюции. Далее ее снова ожи-
дает «спокойный» период, который в определенное время завершится 
следующим возмущением. Момент, когда система теряет устойчивость, 
в синергетике называют точкой бифуркации. Хотя бифуркация – это 
скорее точечный, а не временной процесс, все же он длится относитель-
но недолго. Типичный пример бифуркации – революционный процесс, 
во время которого происходит коренная перестройка элементов систе-
мы, причем определяющее влияние на дальнейшую эволюцию (постре-
волюционный этап) такой системы оказывают случайные факторы.

Бифуркационный механизм является фундаментальным механиз-
мом, обеспечивающим нелинейность развития системы. Термин «би-
фуркация» используют для идентификации качественных трансформа-
ций разнообразных объектов, происходящих вследствие значительного 
изменения параметров, от которых эти объекты зависят. Если уровень 
параметра превышает определенную критическую отметку – так на-
зываемый порог устойчивости, – то динамика системы подвергается 
существенной перенастройке. В точке бифуркации система выбирает 
один из многих возможных путей развития и начинает переход к ради-
кально новому состоянию. По мнению В. Бранского, «бифуркация – это 
разветвление старого качества на конечное множество вполне опре-
деленных новых качеств» [8, с. 19]. Итак, бифуркационные точки или 
периоды вызывают такие изменения в структуре и качестве сложной 
нелинейной системы, что модифицируется ее внутренняя сущность, и 
она трансформируется из одной системной определенности в другую. 
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Таблица 1
Бифуркационный характер развития розничной торговли

1) выявить в развитии торгового бизнеса существование трех точек бифурка-
ции, в которых зафиксировано наибольшее падение темпов прироста объемов 
розничного товарооборота (рис. 1);  

2) определить источники бифуркационных изменений и охарактеризовать 
особенности постбифуркационных состояний (табл. 1);  

3) подтвердить научную гипотезу о конструктивном влиянии бифуркаций на 
экономическую и институциональную эволюцию торгового предприниматель-
ства. В частности, становится ясно, что деструктивные, на первый взгляд, флукту-
ации во внешней среде, стали основой для качественных трансформаций торгово-
го сектора, который после 1992 г. вступил в фазу формирования рыночно-
ориентированного торгового предпринимательства, после 1998 г. вошел в стадию 
становления цивилизованной торговли, с 2008 г. – перешел на этап структурной 
оптимизации и приближения к европейским стандартам, а после 2014 г. сосредо-
точился на более полном и всестороннем удовлетворении потребностей покупа-
телей. 

 

 
 

Рис. 1. Темпы роста объемов розничного товарооборота предприятий, 
в сопоставимых ценах, % (построено автором на основе [15]) 
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• Разрушение планово-распределительной системы при отсутствии конструктив-
ного плана ее реформирования 
• Углубление разрывов экономических связей с контрагентами из бывших рес-
публик СССР 
• Усиление политической борьбы во властных кругах 
• Гипертрофированная инфляция 
• Катастрофическое углубление экономического спада (двукратное падение ВВП) 
• Резкое падение реальных доходов и спроса 
• Усиление антидемократических и даже криминогенных тенденций в приватиза-
ционных процессах 
• Стремительный рост безработицы и миграционного движения рабочей силы 
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• Появление прослойки независимого малого торгового бизнеса 
• Накопление предпринимателями опыта хозяйствования и торговли 
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• Азиатский финансовый кризис 
• Возникновение «финансовой пирамиды» ОГВЗ 
• Обесценение гривны 
• Длительная жесткая монетарная политика НацбанкаУкраины 
• преимущественная ориентация государства на внешние денежные заимствова-
ния  
• Неспособность государства обслуживать свои долги (бюджетный кризис) 
• Ошибки внутренней экономической политики 
• Политическая борьба накануне парламентских выборов 1998 г. 
• Продолжение производственного спада 
• Торможение инвестиционной активности  
• Рост масштабов теневой экономики 
• Недопоступления налогов 
• «Импорт» российского кризиса 
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• Развитие материально-технической базы розницы 
• Консолидация торговой сферы 
• Усиление конкуренции 
• Становление цивилизованной торговли 
• Возникновение разнообразия торговых форматов, в т.ч. сетевого розничного 
бизнеса 
• Вход на украинский рынок глобальных розничных сетей 
• Интеграционные процессы в торговле (объединения и поглощения) 
• Внедрение новых управленческих технологий в розничные магазины 
• Развитие торгово-обслуживающей инфраструктуры 
• Становление и закрепление логистических сетей 
• Внедрение системы учета на предприятиях 
• Внедрение маркетинговых механизмов работы с покупателями 
• Начало формирования современного потребителя 
• Усвоение уроков предпринимательского поведения во время кризиса («эффект 
обучения») 
• Увеличение доли продажи непродовольственных товаров по сравнению с про-
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• Накопление внешних долгов в Украине 
• Практика чрезмерных внешних заимствований 
• Влияние финансового мирового кризиса 
• Обострение внутреннего политического кризиса 
• Снижение мирового спроса на продукцию экспортоориентированных произ-
водств 
• Обвал рынка потребительского кредитования 
• Существенное обесценение гривны 
• Ухудшение условий контрактации на газовом рынке 
• Фискальный дисбаланс в стране 
• Сохранение тенденции к игнорированию роли внутреннего рынка и производ-
ства 
• Последствия некомпетентной государственной политики 
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• Появление прослойки независимого малого торгового бизнеса 
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• Развитие материально-технической базы розницы 
• Консолидация торговой сферы 
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• Накопление внешних долгов в Украине 
• Практика чрезмерных внешних заимствований 
• Влияние финансового мирового кризиса 
• Обострение внутреннего политического кризиса 
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• Обесценение гривны 
• Длительная жесткая монетарная политика НацбанкаУкраины 
• преимущественная ориентация государства на внешние денежные заимствова-
ния  
• Неспособность государства обслуживать свои долги (бюджетный кризис) 
• Ошибки внутренней экономической политики 
• Политическая борьба накануне парламентских выборов 1998 г. 
• Продолжение производственного спада 
• Торможение инвестиционной активности  
• Рост масштабов теневой экономики 
• Недопоступления налогов 
• «Импорт» российского кризиса 

П
ос

тб
иф

ур
ка

ци
он

ны
е п

ро
це

сс
ы 

 
но

во
го

 к
ач

ес
тв

а 

• Развитие материально-технической базы розницы 
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• Накопление внешних долгов в Украине 
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• Увеличение доли организованной  торговли 
• Дальнейший рост концентрации в торговле 
• Развитие товарной и территориальной специализации в торговых сетях 
• Диверсификация бизнеса крупных торговых субъектов 
• Активная дифференциация розничных форматов 
• Активные объединительные процессы среди предпринимателей 
• Оптимизация количества субъектов предпринимательства 
• Совершенствование рыночно-продуктовых стратегий ритейла 
• Улучшение материально-технической базы розничных предприятий 
• Внедрение современных технологий и инструментов организации торгового де-
ла и управления бизнесом 
• Повышение эффективности деятельности за счет интенсивных факторов 
• Стремительное развитие интернет-торговли 
• Усиление управляемости бизнеса 
• Усиление диктата потребителя 
• Улучшение культуры потребления и «образованности » покупателей 
• Ослабление информационной асимметрии между покупателями и продавцами 
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• Отказ действующей власти подписать договор об Ассоциации с ЕС, что спрово-
цировало Революцию Достоинства 
• Аннексия Крыма и война на востоке Украины 
• Девальвация гривны в три раза 
• Появление галопирующей инфляции 
• Резкий рост безработицы 
• Критическое сокращение золотовалютных резервов 
• Фактический дефолт государства 
• Резкое падение темпов экономического роста 
• Критический уровень старения основного капитала 
• Банкротство банковского сектора 
• Деструктивные регулирующие действия правительства 
• Стремительный отток иностранного капитала 
• Утрата рынков сбыта в РФ 
• Тотальное сокращение платежеспособности населения 
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• Переключение потребителей с импортных товаров на отечественную продукцию 
• Активный рост объемов электронной торговли, особенно через мобильные 
устройства 
• Проведение розничными предприятиями более эффективных маркетинговых 
компаний за счет сбора информации о потребителях онлайн 
• Переструктурирование рынка (приостановление крупными сетями активной  
экспансии и расширения сочетается с усилением роли дискаунтеров и магазинов 
шаговой доступности) 
• Быстрый рост рынка DIY (от англ. Do It Yourself)  
• Ожидание розничными игроками появления иностранных конкурентов,  что спо-
собствует усилению конкуренции 
• Всплеск развития отечественных брендов в ритейле 
• Оптимизация затрат ритейлеров (оптимизация ассортимента, продажа незадей-
ствованных складов, увльнение избыточного персонала и др.) 
• Акцент на повышении эффективности работы с постоянными клиентами 
• Интеграция каналов продаж и развитие мультиканальности 
• Рост количества сетевых магазинов, в т.ч. развивающихся по франчайзингу 
• Рост количества продуктовых ритейлеров, стрит-ритейлеров и «дрогери» 
• Создание фуд-зон в продуктовых сетях 
• Появление моды на экологичность товаров 

Источник: Разработано автором на основе [1-4, 16-18]. Источник: Разработано автором на основе [1-4, 16-18].
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Бифуркационные моменты (периоды) имеют решающее значение 
для эволюционного процесса. Они являются источником повышения 
вариативности форм организации элементов системы, а значит, и ос-
новой для усложнения ее свойств и внутренних связей. В ходе само-
организации бифуркации происходят непрерывно, после них исчезают 
старые и образуются   уникальные структуры со свойствами и особен-
ностями, не имеющими аналогов. 

Мировоззренческая универсальность синергетики открывает пути 
применения ее принципов к исследованию закономерностей развития 
различных социально-экономических систем, в том числе находящихся 
в состоянии трансформации [5, 10-13]. На наш взгляд, торговое пред-
принимательство тоже может рассматриваться как одна из таких си-
стем, а исследование генезиса торговли под углом теории самооргани-
зации нелинейных конструкций позволит выявить скрытые тенденции, 
взаимосвязи и процессы, которые обычно остаются без внимания при 
применении традиционных гносеологических методик. Научным осно-
ванием использования синергетического подхода к изучению эволюции 
такого многогранного социально-экономического института, как пред-
принимательство в розничной торговле, является соответствие характе-
ристик этого системного объекта следующим критериям [14]:

1. Открытость системы – в идеале предполагает состояние, при 
котором, во-первых, в каждой точке системы имеется возможность ин-
тенсивного, непрерывного, потокового обмена информации внутри си-
стемы и с окружающей средой и, во-вторых, существует возможность 
управлять всеми ресурсами системы или любой ее точки. Вместе с тем, 
при условии организационного единства системы, каждый ее субъект и 
элемент обладает достаточной свободой для индивидуального самовы-
ражения и развития: точнее, поведение элементов системы в целом не 
является жестко детерминированным, а характеризуется спонтанностью.

2. Нелинейность открытой системы – это фундаментальная ха-
рактеристика системы, согласно которой система является многомерной, 
многовариантной и не может быть описана с помощью классических ме-
тодов. С математической точки зрения, нелинейные системы описывают-
ся уравнениями, имеющими несколько качественно различных решений, 
которым соответствуют различные пути эволюции системы.

3. Неравновесность (динамичность) системы относительно 
окружающей среды – условие, при котором переход системы от одно-
го состояния к другому не имеет однозначной  причинно-следственной 
связи с предыдущей тенденцией, а рассматривается как итог схождения 
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многообразных тенденций, причем интегральная характеристика этого 
перехода зависит не только от исходного состояния системы, но и от 
случайных факторов, не поддающихся прогнозированию, но часто ока-
зывающих решающее влияние на эволюционные процессы. Поэтому 
если в равновесном положении система развивается по единственному 
сценарию, а ее генезис вполне прогнозируем, то при нарушении равно-
весия пути эволюции системы непредсказуемы.

4. Образование новых порядков, структур, организаций в систе-
ме через флуктуации (случайные отклонения) состояний ее компонен-
тов. Направленность самоорганизующихся процессов определяется 
внутренними характеристиками структурных объектов, проявляемыми 
в коллективном и когерентном взаимодействиях, а также находящими-
ся под непосредственным влиянием среды, в которой функционирует 
система. Процесс формирования новых порядков значительно усили-
вается в более сложных и открытых системах, потому что в результате 
сильного притока информации извне флуктуации усиливаются, нака-
пливаются, вызывают деструкцию старой структуры и приводят к по-
явлению структуры нового качества.

5. Достаточный уровень сложности конфигурации системы – си-
стема содержит неограниченно большое количество компонентов (под-
систем), довольно тесно взаимодействующих между собой (поведение 
должно быть кооперативным и когерентным), но эти связи имеют не 
жесткий, а вероятностный характер. Несоблюдение этого условия ни-
велирует эффекты изменения коллективных действий компонентов, ко-
торые окажутся недостаточными для синергетического взаимодействия 
на новом качественном уровне после возникновения флуктуаций. Если 
система не является достаточно сложной, она не способна к спонтанной 
адаптации, самоорганизации и развитию, а при существенных внешних 
воздействиях может даже претерпеть коренные разрушения.

6. Способность к упорядочению внутренней структуры – это 
свойство означает стремление системы к уменьшению неопределенно-
сти, т.е. к состоянию, когда становятся известными положения элементов 
системы, а также скорость и вектор их трансформаций. В упорядочен-
ной системе элементов свободы (т.е. вариантов движения и перемещения 
компонентов) меньше, чем в неупорядоченной. Критерием склонности 
системы к упорядочению является количество и прочность связей между 
ее элементами – чем больше объем связей и их теснота, тем более упоря-
доченной является система и менее  –  ее внутренняя неопределенность.

Анализ эволюции предпринимательства в розничной торговле Укра-
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1) выявить в развитии торгового бизнеса существование трех точек бифурка-
ции, в которых зафиксировано наибольшее падение темпов прироста объемов 
розничного товарооборота (рис. 1);  

2) определить источники бифуркационных изменений и охарактеризовать 
особенности постбифуркационных состояний (табл. 1);  

3) подтвердить научную гипотезу о конструктивном влиянии бифуркаций на 
экономическую и институциональную эволюцию торгового предприниматель-
ства. В частности, становится ясно, что деструктивные, на первый взгляд, флукту-
ации во внешней среде, стали основой для качественных трансформаций торгово-
го сектора, который после 1992 г. вступил в фазу формирования рыночно-
ориентированного торгового предпринимательства, после 1998 г. вошел в стадию 
становления цивилизованной торговли, с 2008 г. – перешел на этап структурной 
оптимизации и приближения к европейским стандартам, а после 2014 г. сосредо-
точился на более полном и всестороннем удовлетворении потребностей покупа-
телей. 

 

 
 

Рис. 1. Темпы роста объемов розничного товарооборота предприятий, 
в сопоставимых ценах, % (построено автором на основе [15]) 

 
Таблица 1 

Бифуркационный характер развития розничной торговли 
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• Разрушение планово-распределительной системы при отсутствии конструктив-
ного плана ее реформирования 
• Углубление разрывов экономических связей с контрагентами из бывших рес-
публик СССР 
• Усиление политической борьбы во властных кругах 
• Гипертрофированная инфляция 
• Катастрофическое углубление экономического спада (двукратное падение ВВП) 
• Резкое падение реальных доходов и спроса 
• Усиление антидемократических и даже криминогенных тенденций в приватиза-
ционных процессах 
• Стремительный рост безработицы и миграционного движения рабочей силы 

ины за период с 1990 года до настоящего времени, проведенный с при-
менением методологических положений теории синергетики, позволил:

1) выявить в развитии торгового бизнеса существование трех то-
чек бифуркации, в которых зафиксировано наибольшее падение темпов 
прироста объемов розничного товарооборота (рис. 1); 

2) определить источники бифуркационных изменений и охаракте-
ризовать особенности постбифуркационных состояний (табл. 1); 

3) подтвердить научную гипотезу о конструктивном влиянии 
бифуркаций на экономическую и институциональную эволюцию тор-
гового предпринимательства. В частности, становится ясно, что де-
структивные, на первый взгляд, флуктуации во внешней среде, стали 
основой для качественных трансформаций торгового сектора, который 
после 1992 г. вступил в фазу формирования рыночно-ориентирован-
ного торгового предпринимательства, после 1998 г. вошел в стадию 
становления цивилизованной торговли, с 2008 г. – перешел на этап 
структурной оптимизации и приближения к европейским стандартам, 
а после 2014 г. сосредоточился на более полном и всестороннем удов-
летворении потребностей покупателей.

Рис. 1. Темпы роста объемов розничного товарооборота предприятий, 
в сопоставимых ценах, % (построено автором на основе [15])

Выводы и предложения. Итак, анализ эволюции розничной тор-
говли с применением теоретических положений синергетики доказал, 
что точки бифуркации были наиболее существенным толчком для по-
степенного перехода этого сектора к структурно-содержательному ка-
честву более высокого уровня. Подчеркнем, однако, что  пути развет-
вления эволюции системы в точке бифуркации в целом не являются 



152

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 1 (35) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 1 (35)    ISSN 2413-9998

прогнозируемыми, ибо определяются случайными факторами. От того, 
комплекс каких факторов играет решающую роль, зависит качество и 
свойства нового вектора развития. Дальнейшие исследования в этом 
ключе нам видятся как поиск тех факторов, которые оказали наиболее 
существенное воздействие на выбор пути развития в каждой из точек 
бифуркации. Этот вопрос до сих пор остается открытым.
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БІФУРКАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ЗМІН В НОВІТНІЙ 
ІСТОРІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

У статті пропонується дослідження еволюції роздрібної торгівлі України 
на основі філософії та методології синергетики. Визначено біфуркаційні точки в 
розвитку торгового сектору, виявлені причини їх виникнення та охарактеризовані 
постбіфуркаційні стани роздрібної торгівлі. Показано конструктивний вплив бі-
фуркаційних періодів на якісні трансформації українського роздробу.

Ключові слова: синергетика, роздрібна торгівля, еволюція торгівлі, 
складна система, самоорганізація, точка біфуркації.
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BIFURCATION NATURE OF CHANGES IN THE NEWEST 
HISTORY OF RETAIL TRADE IN UKRAINE

Summary
The article interprets and analyses ways of the theory of synergy applying 

which is critical for the complex open systems evolution’s analysis. 
According to the methodology of synergy, the complex socio-economic sys-

tem’s evolution is a self-organization process, characterized by a certain direction. The 
paper shows that the retail trade is one of these systems, as it has the following properties, 
such as transparency, non-linearity, dynamic, formation of new orders and structures, a 
high level of its configuration’s complexity, ability to regulate the internal structure.

The evolution of the retail trade in Ukraine since the 90s has been conducted 
with the application of theoretical and methodological principles of synergy. It was iden-
tified four critical (bifurcation) points that induce qualitative changes in the trade devel-
opment, describes the sources of bifurcation changes; characterized the system state after 
the bifurcation development.  It is shown that the bifurcation point has given the impetus 
to the qualitative transformation of a trade sphere, which, since 1992, has entered a mar-
ket formation phase, which is entrepreneur oriented in its nature, since 1998, has moved 
to the stage of civilization trade development, under the influence of events in 2008 - the 
stage of structural optimization and approximation to European standards has started to 
develop, and after 2014 it focused on a more complete and comprehensive customer sat-
isfaction. The author has analyzed own position regarding how uncertain is the selection 
process for the retailer future development.

Keywords: synergy, retail, evolution of trade, complex system, self-organiza-
tion, the point of bifurcation.
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ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ КАК ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Проведен анализ системы высшего образования в Украине в годы незави-
симости. Выявлено, что в Украине сегодня необходима продуманная и последова-
тельная политика в области развития человеческих ресурсов и сбалансированных 
инвестиций в человеческий капитал. Образование выступает одним из определяю-
щих видов инвестиций государства в развитие собственных граждан. От качества 
такого образования зависит перспектива развития Украины, а значит и рост уров-
ня и качества жизни населения. Доказано, что назревшая реформа образования в 
Украине является необходимой и неизбежной.

Ключевые слова: система высшего образования, инвестиции, инновации, 
национальная экономика, человеческий капитал.

Постановка проблемы в общем виде. Исследование основных на-
правлений в тенденциях развития высшего образования в Украине и 
ориентация его на зарубежный опыт является достаточно актуальной 
темой в сфере развития образовательного процесса в нашей стране. Се-
годня национальная образовательная система претерпевает серьёзные 
трансформации. Стремление адаптироваться к мировым стандартам 
образования вызывает необходимость первоочередного решения сле-
дующих ключевых проблем: определение места ВУЗа в современном 
мире и изменение содержания высшего образования, а, следовательно, 
и связанной с этим модернизации образовательных структур, совер-
шенствования методики преподавания, внедрение новейших техноло-
гий в образовательный процесс и др.

Учитывая, что на протяжении последних лет высшее образование 
и наука Украины характеризуются снижением качества подготовки че-
ловеческого капитала, можно наблюдать непосредственное воздействие 
этого процесса на снижение конкурентоспособности страны. В связи с 
этим реформа высшего образования в Украине становится насущной и 
неизбежной.
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Анализ последних исследований и публикаций. Проблема ши-
рокого распространения инноваций в системе высшего образования с 
целью стимулирования сферы научно-исследовательской деятельности 
и в целом повышения общего культурного и образовательного уровня 
населения и формированию на этой основе инновационной культуры 
освещены в научных трудах таких ученых, как Ю. Ветренко, Г. Хору-
жий, Ю. Мацевитый, А. Тарелин. 

Автор обращает внимание на необходимость дальнейшего совер-
шенствования системы образования и, в частности, проведения рефор-
мы в системы высшего образования.

Многие вопросы данной проблемы исследования остаются не ис-
следованными. Основные из них: незначительный уровень материаль-
но-технической базы, старение педагогических кадров, низкая зара-
ботная плата, снижение социального статуса работников образования, 
неэффективная, чрезмерно централизованная система управления и 
финансирования, растущее неравенство в доступе к качественному 
образованию, чрезмерная коммерциализация образовательных услуг, 
снижение качества образования, моральное старение методов и мето-
дик обучения и др. 

Постановка задачи. Обоснование необходимости совершенствова-
ния системы высшего образования как основы развития национальной 
экономики страны.

Изложение основного материала исследования. Независимая 
Украина унаследовала от СССР крайне деформированную систему 
высшего образования. С одной стороны, эта система была достаточно 
развитой в компоненте фундаментально-естественной, технической, 
медицинской, педагогической, военной подготовки, а с другой — бу-
дучи вмонтированной в централизованную плановую экономику, она 
была чрезвычайно нечувствительной к изменениям, узкоспециализиро-
ванной, отличалась чрезмерной идеологизацией учебно-воспитатель-
ного процесса, имела узкие начала демократии. Начиная с 1991 года, 
перед государством стала задача привести в норму деятельность этой 
системы в новых социально-политических условиях, сбалансировать ее 
с нуждами переходной экономики и общества. 

Система высшего образования в целом удовлетворяла общество по-
следующие десять лет. Вместе с тем в стране постепенно развивалась 
диспропорция между образованием, наукой и экономикой и усилива-
лась тенденция отставания высшего образования от внутренних по-
требностей государства и мировых процессов в этой сфере.
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Так, по данным национального фонда фундаментальных исследо-
ваний США, на протяжении последних 10 лет высшее образование и 
наука Украины по совокупным показателям переместилась с 32-го на 
41-е место в мире. Снижение качества подготовки человеческого ка-
питала стало оказывать непосредственное влияние на потерю конку-
рентоспособности страны в мире. Производство в Украине высокотех-
нологичной продукции, которая создавалась на основе новых знаний, 
и ее экспорт на протяжении последних 10 лет постоянно снижались. 
Так, доля высокотехнологичного экспорта в общем экспорте продуктов 
перерабатывающей промышленности в Украине составляет лишь 6 %, 
в то время, как в прогрессивных странах этот показатель составляет 
20-49 % (Великобритания – 22 %, Швейцария – 26 %, Франция – 25 %, 
Республика Корея – 26 %, Малайзия – 44 %, Сингапур – 45 %, Филип-
пины – 49 %) [1].

Кризис отечественного образования можно объяснить следующими 
факторами: 

−	 крах главных принципов и догм советского образования, вы-
званный падением прошлой политико-идеологической системы;

−	 огосударствление и бюрократизация образовательной системы;
−	 искажения целеустремленности и социальных функций школы;
−	 остаточный принцип финансирования образования и культуры;
−	 отсутствие новых моделей образования, научной и формальной 

альтернативы;
−	 социальный и этический разрыв между преподавательским кор-

пусом, студентами и учащимися;
−	 снижение социального престижа образованности и интел-

лекта в кризисном социуме, которым остается украинским общество  
[2, c. 497].

Помимо вышеупомянутых проблем, Украина исчерпала сырье пере-
рабатывающие, низко технологичные направления своего развития. Пе-
реориентируясь на высокотехнологичный путь дальнейшего развития, 
государство должно сделать ставку исключительно на человеческий 
капитал, а не на естественные, инфраструктурные или промышленные 
ресурсы, включить конкурентоспособную науку и передовое образова-
ние в число главных двигателей своей экономики.

Проблема высшего образования была и продолжает оставаться од-
ной из самых больных проблем в стране. Уже не первый год украинское 
правительство пытается усовершенствовать систему образования. Но 
дело идет очень медленно. Переход от стандартного образования со-
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ветского образца к европейской болонской системе не принес явных 
положительных результатов. Получилась некая смесь двух систем, что 
привело к снижению уровня знаний студентов, увеличению коррупции 
в ВУЗах. Кроме того, количество высших учебных заведений в стране 
активно увеличивается.

Год назад было принято решение о сокращении числа вузов, в част-
ности негосударственных и тех, что не проходят надлежащую аккреди-
тацию. Однако и данная реформа не принесла существенных результа-
тов. Интересно, что, несмотря на этот закон, Украина все еще остается 
на первом месте в Европе по количеству учебных заведений в стране. 
Но от этого только страдает качество образования. Большинство сту-
дентов оно не устраивает.

На протяжении всего периода существования независимой Украи-
ны в образовательном секторе страны накапливались многочисленные 
проблемы системного характера, основными из которых являются упа-
док материально-технической базы, старение педагогических кадров, 
низкая заработная плата, снижение социального статуса работников об-
разования.

Также проблемами образовательной системы является неэффектив-
ная, чрезмерно централизованная и устаревшая система управления и 
финансирования, растущее неравенство в доступе к качественному об-
разованию, чрезмерная коммерциализация образовательных услуг, кор-
рупция и «дипломная болезнь», снижение качества образования и паде-
ние уровня знаний и умений учащихся, моральное старение методов и 
методик обучения и т.д.

Выпускники украинских вузов не могут работать вне страны: каче-
ство образования слишком низкое, а требования заграничных работо-
дателей – высокие. К тому же в учебных заведениях коррупция про-
цветает как нигде. В результате выпускники выходят в взрослую жизнь 
практически без профессиональных знаний.

На сегодняшний день в Украине ощущается нехватка кадров в обла-
сти образования, инженерии, медицины, IT, сфере услуг. Большой про-
бел в Украине между вузами и рынком труда. Неравномерное распреде-
ление бюджетных мест, несоответствие между уровнем образования и 
требованиями рынка также привели к тому, что половина выпускников 
вузов не может найти себе работу по специальности.

По мнению самих же украинцев, уровень образования в нашей стра-
не находится на достаточно низком уровне.  
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В последнем отчете Global Competitiveness Report отечественные 
респонденты оценили качество образование в 3.7 из 7.0 возможных 
баллов. В результате научный потенциал страны не отвечает ее требо-
ваниям. Количество научных кадров является недостаточным, а объем 
подготовки молодых специалистов не способен в полной мере заменить 
специалистов «пенсионной категории». Благодаря этому рядовой укра-
инец считает свою страну неконкурентоспособной. 

 В этом же отчете отечественные респонденты оценили конкурен-
тоспособность украинских компаний на международных рынках в 3.0 
из 7.0 возможных баллов, что указывает на такие сильные стороны как 
дешевая рабочая сила и доступное сырье. 

Средняя цена образования одного человека является низкой. Для 
сравнения, государство США тратит в год на одного студента высшего 
учебного заведения около $ 11,1 тыс., а в Ирландии – $ 14,8 тыс., в то 
время как в Украине эта сумма не превышает $ 1,5 тыс. Такая стоимость 
продиктована низким средним доходом и слабой материально-технич-
ной базой.

Однако, не может быть иной картины, когда 43 % преподавателей 
украинских высших учебных заведений получают доход менее 3 тыс. 
грн, причем средняя заработная плата в Украине в августе 2016 г. со-
ставляла 5374 грн. Об этом свидетельствуют результаты общенацио-
нального социологического опроса «Социально-экономический и про-
фессиональный портрет украинского преподавателя», проведенного 
Центром исследования общества. Согласно опросу, лишь 16 % препо-
давателей получают свыше 4,5 тыс. грн [3].  

Поэтому в стране наблюдается большая «утечка мозгов». Талантли-
вая молодежь предпочитает учиться за границей, а не на территории 
Украины. Так, к примеру, 60 тыс. наших студентов в прошлом году по-
ехали учиться в польские вузы, 25 тыс. – в немецкие.

Особенно активно стали зазывать нашу молодежь к себе на обучение 
Россия, страны бывшего социалистического лагеря, а теперь страны Ев-
росоюза, наши ближайшие соседи: Польша, Румыния, Венгрия, Слова-
кия и др. Учитывая демографический спад количества молодежи в воз-
расте 18–20 лет в этих странах, они активно приглашают нашу молодежь 
к себе, предлагая более качественное образование, признанное в странах 
Евросоюза, а также перспективу трудоустройства в этих странах.

Не менее актуальным остается вопрос трудоустройства молодых спе-
циалистов. По последним данным Human Development Report из тех, кто 
готов обучаться в Украине (удовлетворен существующим уровнем об-
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разования), почти 2/3 не рассчитывают на достойное трудоустройство. 
Поэтому украинские специалисты все чаще работают на благо чужих 
стран. За рубежом сегодня работают от 3 до 5 млн украинцев. Только в 
Польше насчитывается до 1 млн наших работников. Также интересно, 
что по результатам этого исследования Польша (22,5 % от общего ко-
личества украинских заробитчан) обошла Россию (19,2 %) в качестве 
основной страны назначения для долгосрочных трудовых мигрантов. 
За ними следуют Чехия (18 %), Италия (15,7 %) и Германия (3,2 %) [4].

Численность научных работников НАН Украины за период с 1 ян-
варя 2014-го по 1 января 2015 года снизилась на 13 %, или на 5619 че-
ловек. Среди них количество кандидатов наук уменьшилось на 7,3 %, 
или на 597 человек, а докторов наук – на 3,4 %, или на 89 человек. На 
сегодня только каждый пятый научный сотрудник в НАНУ является мо-
лодым ученым и также каждый пятый кандидат наук – в возрасте до 35 
лет [5]. 

Ко всему этому следует добавить проблему, связанную с тем, что 
конкурс в Украине на должности для начинающих специалистов (вы-
пускников) является наибольшим и составляет 10 претендентов на 
место. 

Есть ряд факторов, которые мешают объективному выбору профес-
сии:

1. Советы старшего поколения: родственники навязывают соб-
ственную ролевую модель.

2. Дефицит информации / профессиональной подготовки: слабая 
базовое образование и большой конкурс за место, неэффективная си-
стема государственного заказа.

3. Искаженная система социальных ценностей: абитуриенты меч-
тают о карьере «белых воротничков», хотя ряд менее престижных тех-
нических специальностей имеют больший потенциал зарплат.

4.  быстрая смена экономических циклов: Украина является пред-
ставителем группы развивающихся стран; поэтому сегодняшняя специ-
альность может стать ненужной завтра.

Для многих украинцев диплом является скорее вопросом престижа. 
Подтверждением этого является то, что лишь 36 % выпускников выс-
ших учебных заведений Украины работают по специальности, тогда 
как 64 % выпускников были вынуждены переквалифицироваться. 

Среди причин можно выделить: сложности с поиском работы, не-
удовлетворенная заработная плата, отсутствие перспектив или же про-
сто потеря интереса. 
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Специалисты, выпускаемые высшим, средним и профессиональным 
образованием, должны по направленности и качеству знаний соответ-
ствовать требованиям к таким специалистам, выдвигаемыми предпри-
ятиями, функционирующими в бюджетообразующих отраслях эконо-
мики Украины и генерирующими совокупный продукт. А не наоборот, 
как происходит сейчас: огромное количество выпускников, имеющих 
невостребованную специализацию, пытаются найти любую работу, 
обычно не соответствующую полученным знаниям.

Поэтому, реальная потребность специалистов в экономике должна 
определять их необходимое ежегодное количество, и направленность 
их профессиональных знаний.

Реформирование украинской системы образования тесно связано с 
коренными изменениями во всех сферах общественной жизни. Переход 
к рыночным отношениям вызывает необходимость повышения каче-
ства образования, высшего уровня квалификации и обеспечения кон-
курентоспособности специалиста уже в начале его жизненного пути. 

Политика в сфере качества образования, профессиональной подго-
товки и сертификации специалистов направляется на достижение опти-
мальной степени упорядочения педагогической деятельности с учетом 
личностных, социальных, экономических и государственных потреб-
ностей и интересов акционеров образования.

Однако, согласно социологическому опросу, проведенному Фондом 
«Демократические инициативы», украинцы выделяют необходимость 
совершенствования качества высшего образования как один из приори-
тетных вопросов. Так, треть граждан страны относит вопрос совершен-
ствования качества высшего образования к заданиям первостепенной 
важности. По данным опроса, наиболее серьезной сегодняшней про-
блемой высшего образования в Украине населения считает высокую 
плату за учебу (так считает 60 % украинцев). Второй серьезной про-
блемой, по мнению украинцев, является коррумпированность админи-
стративно-преподавательского состава высших учебных заведений (35 
%). Наиболее серьезными проблемами высшей школы Украины были 
также признаны: неравенство доступа к высшему образованию (29 %), 
несоответствие преподавания требованиям рынка (29 %), непризнание 
дипломов большинства отечественных вузов в мире (26 %). Каждый 
третий считает, что у вузов хромает материально-техническая база. 
Каждый пятый видит проблему в устаревших учебниках. 24,9 % счи-
тают, что в Украине низкий уровень качества образования в вузах по 
сравнению с мировым. 22,9 % сетуют на низкий культурный уровень 
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студентов и их слабую заинтересованность в качественном образова-
нии [6].

Учитывая вышеупомянутое, для повышения качества высшего об-
разования в Украине необходимо:

−	 тесное сочетание образования с наукой и инновациями;
−	 создание специализированных аккредитационных агентств – 

общественных организаций, которые занимаются разработкой инстру-
ментария и методики оценки качества;

−	 ввод постоянно действующего мониторинга качества высшего 
образования с учетом мирового, европейского и национального опыта;

−	 отчетность руководства высших школ;
−	 периодические проверки деятельности вузов;
−	 усовершенствование рейтинговой системы оценивания ре-

зультатов деятельности высших учебных заведений как инструментов 
управления ка чеством высшего образования;

−	 разработка таких образовательных технологий, которые давали 
бы возможность сформировать личность активнодеятельной;

−	 создание оптимальных условий для интеллектуального разви-
тия личности с целью овладения методами [7].

Министерством образования и науки представлен проект Концеп-
ции развития образования на период 2015-2025 годов. Документ будет 
принят после процедуры общественного обсуждения.

Проект концепции подготовлен Стратегической консультативной 
группой «Освіта» для оказания консультативной и экспертной под-
держки Министерству образования и науки в разработке Дорожной 
карты образовательной реформы.

Концепция охватывает пять основных направлений развития обра-
зования, реформирование которых будет осуществляться в течение по-
следующих лет.

Первым направлением Концепции развития образования является 
приведение структуры образования в соответствие с потребностями со-
временной экономики и интеграции Украины в европейское экономиче-
ское и культурное пространство.

Целью второго направления является обеспечение соответствия со-
держания образования потребностям и вызовам современного обще-
ства, создание условий для постоянного обновления содержания обра-
зования, превращение образования в двигатель экономики знаний.

Третье направление – это обеспечение равного доступа к качествен-
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ному образованию всем гражданам Украины, превращение образова-
ния в социальный лифт.

Для достижения этой цели предлагается ввести механизмы поощре-
ния семей с низким социально-экономическим положением к участию 
их детей в дошкольном образовании и приспособление системы к по-
требностям семей.

Четвертым направлением является реформирование системы подго-
товки и переподготовки педагогических и управленческих кадров в об-
разовательном секторе, обеспечение высоких социальных стандартов 
для работников образовательной сферы.

Концепция предлагает ввести новые программы подготовки адми-
нистраторов по вопросам менеджмента и лидерства в педагогических 
вузах; разработать нормы, стандарты, процедуры аттестации педагоги-
ческих работников; ввести стажировку педагогов в учебных заведениях 
вне места постоянной работы.

Также будет демонополизирована система последипломного педа-
гогического образования, введен ваучер профессионального развития 
учителя, самостоятельный выбор места повышения квалификации.

 Пятое направление обеспечивает реорганизацию системы управле-
ния, финансирования и менеджмента образования путем децентрали-
зации, дерегулирования, введение институциональной, академической 
и финансовой автономии учебных заведений, соблюдение принципа 
ответственности учебных заведений за результаты образовательной и 
воспитательной деятельности.

Основными приоритетами реформы системы высшего образования 
в Украине, согласно Концепции, станут следующие пункты, которые 
касаются самого процесса обучения, гармонизации украинского и ми-
рового опыта в области высшей школы.

В частности, в Концепции идется о том, чтобы:
1. Обеспечить исполнение Закона «О высшем образовании» – пе-

реход к трехстепенной системе высшего образования в 2014-2016 гг. 
Министерство образования и науки Украины отменило образова-

тельно-квалификационный уровень специалиста. В 2016 году высшие 
учебные заведения набрали студентов на эту степень в последний раз

2. Перейти на трехлетний бакалавриат в год первого выпуска 
12-летней школы и предусмотреть в университетах «нулевой» курс для 
лиц, которые получили полное общее среднее образование за другим 
профилем.
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3. Перейти к двухлетней магистратуре в год первого выпуска трех-
летнего бакалавриата.

4. Ввести единые стандарты / индикаторы знаний, умений и на-
выков в области ИКТ для учащихся и преподавателей – соизмеримых с 
международными показателями: PISA in computer skills, индустриаль-
ные международные тесты Microsoft Certified Educator т.д.

5. Ввести с набора 2017 года образовательно-квалификационный 
уровень младшего специалиста в системе профессионального образо-
вания (как высший уровень), предусмотрев возможность его интегра-
ции со ступенями высшего образования.

6. Легитимизировать с 2016 года в системе среднего, профессио-
нального и высшего образования признание компетенций и квалифика-
ций, полученных путем неформального, информального образования и 
практической деятельности.

7. Создать материально-технические и организационные условия 
для формирования образовательно-научных кластеров (на базе вузов), в 
которых фундаментальная наука должна поддерживаться прикладными 
исследованиями [8].

В течение 2015-2020 годов предлагается ввести комплекс мер, на-
правленных на системное поощрение научной и профессиональной 
активности преподавателей, их международной и внутренней академи-
ческой мобильности, расширение практик творческих отпусков и ста-
жировки, в т.ч. за рубежом.

К 2020 году планируется поэтапное введение участия иностранных 
преподавателей в учебном процессе украинских университетов (15 % к 
2017, 30 % к 2020), освоение отечественными преподавателями новей-
шими интерактивными, индивидуализированными, командными учеб-
ными и проектными технологиями.

Также указана необходимость проведения реформы оплаты труда 
педагогических работников: на 2020 г. установить среднюю величину 
годовой заработной платы учителей на уровне не менее чем годовой 
ВВП на душу населения.

Концепция предусматривает законодательное обеспечение заклю-
чения обязательного письменного трудового контракта со всеми педа-
гогическими работниками по результатам независимой сертификации 
или аттестации, введение надбавок за использование прогрессивных 
методик и технологий обучения, учета результатов ЗНО учащихся, уче-
та всех видов деятельности и т.п.



167

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 1 (35) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 1 (35)    ISSN 2413-9998

В системе управления планируется уменьшить количество заполня-
емой документации и четко определить права и обязанности региональ-
ных/местных органов управления образованием. Также в планах пред-
усматривается введение электронного управления. Это подразумевает 
создание новой интегрированной базы данных.

В процессе изменения подхода к менеджменту высших учебных 
заведений планируется ввести сквозное электронное управление 
(e-management) с помощью защищенных и сертифицированных систем 
передачи данных на всех уровнях образовательной системы. Срок реа-
лизации нововведения – 2019-2020 гг.

В сфере финансирования авторы концепции предлагают уйти от 
принципа содержания учебных заведений государством и начать фор-
мировать их бюджеты, исходя из численности желающих в них учить-
ся. Также в планах привлекать к финансированию образования частных 
инвесторов. Законодательные условия для этого планируют создать до 
конца 2017 года. Предпринимателям обещают налоговые льготы, спе-
циальные программы кредитования и упрощенную процедуру получе-
ния разрешения на землю. При этом учебным заведениям предлагается 
дать полную свободу распоряжаться своими финансами.

Также предложено законодательное закрепление участия Украины 
в международных мониторинговых исследованиях таких как, PISA, 
TIMSS, PEARLS. Создание независимых учреждений оценивания и 
обеспечения качества высшего образования, делегирование им части 
полномочий Национального агентства по обеспечению качества выс-
шего образования, способствование международной аккредитации об-
разовательных программ украинских университетов [9].

В результате можно сказать, что благополучие и устойчивое разви-
тие любой нации зависит от человеческого капитала. Украине сегодня 
необходима продуманная и последовательная политика в области разви-
тия человеческих ресурсов и сбалансированных инвестиций в челове-
ческий капитал. Образование является одним из определяющих видов 
инвестиций государства в развитие собственных граждан. От качества 
такого образования зависит перспектива развития нашего государства, 
и, соответственно, рост уровня и качества жизни его жителей.

Именно поэтому, назревшая реформа образования в Украине, явля-
ется необходимой и неизбежной, на пути предполагаемого социально-
экономического развития нашего государства.
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Выводы и предложения. Система высшего образования в Украине 
в целом удовлетворяла общество. Вместе с тем в стране постепенно 
развивалась диспропорция между образованием, наукой и экономикой 
и усиливалась тенденция отставания высшего образования от внутрен-
них потребностей государства и мировых процессов в этой сфере. По-
этому, переориентируясь на высокотехнологический путь дальнейшего 
развития, государство должно сделать ставку исключительно на чело-
веческий капитал, включить конкурентоспособную науку и передовое 
образование в число главных двигателей своей экономики.
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ОСВІТА В УКРАЇНІ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Проведено аналіз системи вищої освіти в Україні у роки незалежності. 
Виявлено, що сьогодні в Україні необхідна продумана та послідовна політика 
в галузі розвитку людських ресурсів та збалансованих інвестицій у людський 
капітал. Освіта виступає одним з пріоритетних видів інвестицій держави у розвиток 
власних громадян. Від якості такої освіти залежить перспектива розвитку України, 
а значить і зріст рівня та якості життя населення.

Доказано, що сучасна реформа освіти в Україні являється необхідною та 
неминучою.
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EDUCATION IN UKRAINE AS A PLEDGE OF THE 
NATIONAL ECONOMICS DEVELOPMENT

Summary
Let’s analyses Ukrainian higher education system in the years of independence. 

It is revealed that today in Ukraine it is necessary to make an elaborate research politics 
in the field of the development of the human resources and balanced investments in the 
human capital. Education acts as one of the most definitive types of the state investments 
in the development of its own citizens. The quality of this education influences not only 
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the outlook of development of Ukraine, but also the improvement of the living stan-
dard in the country, as a consequence. It is proved that the mature educational reform in 
Ukraine poses as bounden and unavoidable. 

Keywords: higher education system, investments, innovations, national eco-
nomics, human capital.
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ 
РЫНКА МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье дана общая характеристика и проанализировано современное со-

стояние масложирового комплекса Украины, выделены особенности данного от-
раслевого рынка с позиции его конкурентной структуры. Определены проблемы 
развития предприятий отрасли с учетом изменений на мировом рынке и связанные 
с этим риски. Идентификация рисков позволила констатировать необходимость 
модификации стратегий поведения фирм на данном рынке.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, масложировая промыш-
ленность, сырьевой рынок, олигополистическая структура, стратегия поведения 
фирмы, ценовой тренд.

Постановка проблемы в общем виде. Экономические проблемы, 
существующие сегодня в Украине и вызванные изменением приорите-
тов развития, основных направлений и партнеров внешнеэкономиче-
ских связей, требуют глубокого анализа структуры отечественного про-
изводства, определения перспектив развития и необходимости государ-
ственной поддержки тех отраслей, продукция которых востребована на 
внешних рынках и может обеспечить поступление валютных средств в 
страну. Сегодня Украина в основном работает на сырьевых междуна-
родных рынках, которые являются частью глобальной экономики. Ли-
дирующие позиции на мировом рынке уже несколько лет страна удер-
живает в производстве и экспорте подсолнечных масел. Поэтому ситу-
ация и проблемы развития этой отрасли являются объектом серьезного 
внимания как в практической, так и в теоретической плоскости.
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Анализ последних исследований и публикаций. Различные 
аспекты развития отрасли нашли отражение в трудах таких ученых 
как В. Г. Андрийчук,  Н. В. Валинкевич, А. Г. Мазур, А. Д. Гудзин-
ский, А. А. Заинчковский,  С. П. Капшук, С. Н. Кваша, Б. И. Пасхавер, 
П. Т. Саблук, А. Г. Шпикуляк, А. М. Шпичак. Основные направления 
исследований – воздействие процессов глобализации на данную сфе-
ру бизнеса, практические аспекты ее государственного регулирования, 
направления повышения конкурентоспособности отечественной про-
мышленности. 

Постановка задачи. Целью данной работы является анализ конку-
рентной структуры рынка масложировой промышленности, попытка 
определить методы достижения стратегических целей предприятий от-
расли, формирующиеся угрозы и вызванную этим модификацию стра-
тегий фирм на данном отраслевом рынке.

Изложение основного материала. Подготовленный прогноз соци-
ально-экономического развития Украины на ближайшие десятилетия 
«Форсайт», в разработке которого приняли участия не только украин-
ские ученые, но и специалисты из ЕС и США, определяет те сценарии, 
по которым будет развиваться наша страна в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. В качестве основополагающего звена избрано 
аграрное производство.  Агросектор на сегодняшний день наиболее 
перспективен и успешен, он обеспечивает основную долю внешних ва-
лютных поступлений [1].  Кроме того, на него приходится около 8% 
сводного бюджета Украины, что определяет бюджетообразующую роль 
данного экономического звена. Важна роль агропромышленного ком-
плекса и в формировании продовольственной безопасности и незави-
симости страны.

Одной из наиболее эффективных и динамичных отраслей агропро-
мышленного комплекса сегодня является масложировая промышлен-
ность, включающая в себя производителей масличных культур и мас-
ложировой продукции. Доля аграрной продукции в экспорте по итогам 
девяти месяцев текущего года превысила 40%, при этом рост показа-
телей в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года  фиксировался только в товарной группе масел и жи-
ров – 121,3 % [2].

Следует учесть, что масложировой подкомплекс определяет условия 
функционирования и перспективы развития не только входящих в него 
отраслей, а также взаимосвязанных с ним отраслей (кондитерская, мо-
лочная, хлебопекарная, текстильная, лакокрасочная промышленность). 
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Кроме того, переработка многих масличных культур практически без-
отходна. Так, при производстве подсолнечного масла из семян подсол-
нечника образуется лузга, которая относится к возвратным отходам и 
используется при производстве пеллет, жмых и шрот являются ликвид-
ными кормовыми товарами, содержащими значительное количество 
белка. Кроме прочих преимуществ, такая безотходность позволяет оп-
тимизировать налогооблагаемую базу предприятия.

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста объ-
емов производства масличных культур в аграрных предприятиях. Так, 
если удельный вес посевных площадей под масличными культурами 
составлял в 1990 году –  5,71 %, в 2000 г. – 11,98 %, 2005 г. – 17, 40 %, 
2010 г. – 25,05 %, то в 2016 г. – 31,1 %.  Рассчитано автором согласно 
данным Государственной службы статистики [3]. 

Украина имеет благоприятные природно-климатические условия 
для выращивания широкого ассортимента масличных культур, но пре-
обладающим является производство подсолнечника, на долю которого 
в 2016 году приходится 22 % всех посевных площадей [4]. Этот пока-
затель соответствует площадям, занятым под пшеницей, традиционно 
являвшейся основной сельскохозяйственной культурой страны. 

Согласно прогнозу министерства сельского хозяйства США (USDA), 
в 2016/17 маркетинговом году (МГ) в Украине будет произведено 
13,5  млн тонн семян подсолнечника, что составляет 30,7 % общемиро-
вого производства. Объемы производства подсолнечного масла достиг-
нут 5,541 млн тонн, из которых 4,95 млн тонн будут экспортированы, 
что составляет   56,4 % мирового экспорта этого продукта. Производ-
ство подсолнечного шрота достигнет уровня 5,48 млн тонн, из которых 
на экспорт будет отправлено 4,7 млн тонн, а это – 64,6 % мирового экс-
порта этого продукта [4].

При этом существенно расширяется география экспорта украинско-
го подсолнечного масла. Если в начале 2000-х годов оно импортирова-
лось тридцатью странами мира, то в настоящее время закупается в 117 
стран. 

Таким образом, скачок, произошедший за последнее двадцатилетие, 
позволил масложировой отрасли Украины превратиться в мощную ин-
дустрию, для которой характерны высокие показатели рентабельности 
и темпы роста. Отправной точкой этого процесса можно считать 1998 
год, когда правительством была принята в качестве запретительной 
23  % -ная экспортная пошлина на семена подсолнечника. Сокращение 
сырьевого экспорта и вызванное этим перераспределение капитальных 
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ресурсов привело к тому, что за этот период в Украине было построено 
35 новых маслоперерабатывающих заводов, а сам перерабатывающий 
потенциал увеличился почти в семь раз – до 18 млн тонн [5].

Сопоставив приведенные данные, можно отметить существенное 
превышение перерабатывающего потенциала (18 млн тонн) над объ-
емами производства подсолнечника (13,5 млн тонн). А при сохранении 
существующей тенденции мощности переработки сырья до 2020г. до-
стигнут показателя в 20 млн т. Это говорит о том, что отрасль имеет 
переизбыток производственных мощностей. Парадоксальность ситуа-
ции в том, что на мировых рынках в течение уже трех лет происходит 
снижение цен на подсолнечное масло. Так, в 2015/16 МГ цена на масло 
подсолнечное варьировалась в пределах 3 – 5 % от цены, заявленной в 
начале сезона, а на шроты снижение цен иногда достигало 30 – 33 %.  
Даже учитывая существенное снижение цен предложения (в среднем 
–15 долларов на тонне), цены спроса на 10 долларов ниже.

Однако этот понижательный тренд потребления и цен сосуществует 
с ростом производства. Учитывая невысокие объемы внутреннего по-
требления подсолнечного масла и профицитность, как характеристику 
данного рынка (внутренний спрос составляет 10-15 %, внешний соот-
ветственно – 85-90 %), логично, исходя из законов рыночного ценоо-
бразования, было бы ожидать изменений на внутреннем сырьевом рын-
ке. Однако здесь цены на семена подсолнечника остаются на стабильно 
высоком уровне — $ 400 за тонну. Это, безусловно, можно объяснить 
конкуренцией перерабатывающих предприятий за сырьевую базу. По 
итогам 2015/16 МГ производство семян подсолнечника стало самым 
прибыльным видом аграрного бизнеса с показателем рентабельности в 
80,3 %, а прогноз на 2016/17 МГ – 85 % [6]. Для сравнения – показатели 
рентабельности других видов аграрного бизнеса в Украине в 2015 году:

−	 производство яиц – 60,9 %;
−	 производство овощей в открытом грунте – 47,5 %;
−	 производство зерна – 43,1 %;
−	 выращивание картофеля – 24,2 %;
−	 мясо крупного рогатого скота –  -17,9 % [7].
Таким образом, ситуация на масличном рынке достаточно противо-

речивая, спонтанно развивающаяся, зачастую с трудно прогнозируе-
мыми следствиями.  Конкуренция на мировых рынках растительных 
масел существенно обострилась в последние годы. Принципиальные 
изменения, которые происходят на глобальных рынках и связаны со 
снижением цен на нефть, общемировой экономической и политиче-
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ской нестабильностью, укреплением курса доллара, снижением темпов 
роста китайской экономики (на долю Китая приходится 13,8 % в экс-
порте украинского подсолнечного масла), формируют новые факторы 
влияния на цены, требуют модификации стратегий поведения фирм на 
данных рынках. 

Изменились и внутренние условия развития данного рынка. Те об-
стоятельства, которые сыграли решающую роль на определенном этапе 
и позволили сконцентрировать ресурсы для инвестирования в масло-
экстракционную индустрию (низкая стоимость аренды земли, дешевая 
рабочая сила, девальвация гривни), постепенно исчерпывают свой по-
тенциал. К этому можно добавить и ослабление налоговых преферен-
ций для аграриев. В 2016 году система специального режима НДС для 
предпринимателей аграрной сферы изменилась, основная часть налого-
вых льгот предприятиям сельского хозяйства пересмотрена, сокращена 
или вовсе отменена. Если до 1 января текущего года  аграрии оставляли 
НДС себе в полном объеме, то теперь производители технических куль-
тур могут использовать в собственных целях лишь 15 % этой суммы, а 
85 % суммы НДС перечисляют в бюджет. 

Сложившаяся к настоящему времени схема развития масложировой 
отрасли в Украине основана на использовании, в первую очередь, экс-
тенсивных факторов роста: расширении площадей, занятых под мас-
личными культурами, увеличении мощностей по переработке сырья, 
экспорте основной части произведенной продукции.

Следует помнить, что парадоксальность рыночной ситуации и фор-
мирования равновесной цены, о которой уже говорилось выше, абсо-
лютно объяснима с точки зрения экономической теории и может быть 
типична для краткосрочного периода в силу низкой эластичности пред-
ложения на рынке сырья. Безусловно, в условиях переизбытка про-
изводственных мощностей и неполной загрузки перерабатывающих 
предприятий в долгосрочной перспективе возможны совершенно иные 
последствия – закрытие предприятий, изменение ассортимента произ-
водимой продукции, то есть изменение параметров отрасли.  Поэтому 
уже сегодня участники рынка должны искать новые решения и возмож-
ности для адаптации к изменяющимся факторам как внутреннего, так и 
мирового рынка. Исходя из этого, хотелось бы остановиться на некото-
рых проблемах, типичных для масложировой отрасли страны.

В настоящее время масложировая отрасль Украины характеризуется 
высоким уровнем монополизации. В отрасли работает свыше 1,2 тыс. 
предприятий, но в 2015/2016 МГ на десять крупнейших компаний при-
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ходилось 68,0 % производства нерафинированного подсолнечного мас-
ла, на шести предприятиях сконцентрировано 62,3 % производства ра-
финированного масла и 73,2 % производства маргариновой продукции 
от соответствующих объемов их общего выпуска в Украине. Структура 
этого производства приведена в таблицах 1 и 2 [8]. 

                                                                                                         
Таблица 1

Крупнейшие производители нерафинированного подсолнечного 
масла в Украине

 

Наименование предприятия
 2015 /16 МГ

(сентябрь-
февраль), тонн

% (к общему 
производству)

ГК «Кернел» 517569 24,3

ПАО «Запорожский МЖК», г. 
Запорожье

188464 8,9

ПГ «Виолия», г. Винница 149702 7,0

Кахов.филиал  ООО «АТ Каргилл», 
Херсон. обл

102860 4,8

ЧАО с ИИ «Днепропетров.МЭЗ», 
г. Днепр

104134 5,0

ЧАО «Пологовский МЭЗ», 
Запорожская обл.

99008 4,7

ООО «Дельта-Вилмар», Одесская обл. 94658 4,4

ООО «Сателлит», Донецкая обл. 77952 3,7

ЧАО «АДМ-Ильичевск», Одесская 
обл.

53408 2,5

ООО «Колос», Харьковская обл. 56864 2,7

Всего 1445612 68,0

Другие 680288 32,0

Всего по Украине (без маслоделен) 2125900 100,0
Источник: [8].
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Таблица 2
Крупнейшие производители рафинированного подсолнечного 

масла в Украине  

Наименование предприятия
2015 /16 МГ
(сентябрь-

февраль), тонн

% (к общему 
производству)

ЧАО с ИИ «Днепропетров.
МЭЗ», г. Днепр

40789 14,6

ЧАО «Полтав.МЭЗ–Кернел 
Груп», г. Полтава

36716 13,1

ООО «Дельта-Вилмар», 
Одесская обл.

29688 10,7

ПАО «Запорожский МЖК», 
г. Запорожье

20723 7,4

ООО «Приколотнянский 
МЭЗ», Харков.обл.

23542 8,4

ПАО «Пологовский МЭЗ», 
Запорожская обл.

23051 8,2

Всего 174509 62,4

Другие 105291 37,6

Всего по Украине 279800 100,0
Источник: [8].

Такие параметры рынка позволяют охарактеризовать эту рыночную 
структуру как олигополистическую. Особенность олигополии – в отсут-
ствии ценовой конкуренции, особенно на рынке стандартизированного 
продукта, проведении согласованной политики. Причем в ближайшие 
годы прогнозируется дальнейшая концентрация этого рынка за счет вы-
теснения с него малых и средних фирм.

Крупнейшим производителем на украинском рынке является груп-
па компаний «Кернел», которая представляет собой вертикально ин-
тегрированную компанию, в состав которой входят Приколотнянский, 
Волчанский, Полтавский, Бандурский маслоэкстракционные заводы, 
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«Кировоградолия», ООО «Украинская Черноморская Индустрия», 
ООО «Экотранс», которые, по данным сентября – мая 2015/2016 МГ, 
выработали 24,5 % подсолнечного нерафинированного масла в Укра-
ине. Компания «Кернел Групп» является не только лидером в произ-
водстве масла, но и основным ее экспортером. Закупая сырье у тысяч 
украинских фермеров, «Кернел» производит около 7–8 % мирово-
го производства подсолнечного масла и продает его на все основные 
рынки сбыта, включая Индию, страны Европейского Союза, Египет и 
Турцию. Перерабатывающие мощности составляют 3,0 млн тонн семян 
подсолнечника в год, что эквивалентно 1,3 млн тонн в год подсолнечно-
го масла наливом и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота [9]. 

Определяя крупнейших производителей масложировой продукции, 
следует отметить и тот факт, что многие из них представляют иностран-
ный капитал со своими сформированными рынками сбыта и занятыми 
нишами.

Компания «Каргилл» (США) – один из крупнейших в мире произ-
водителей и поставщиков пищевых продуктов, сельскохозяйственной 
продукции. В настоящее время «Каргилл» присутствует в 67 странах 
мира и насчитывает 150 тыс. человек. Согласно публичной отчетности, 
объем продаж корпорации «Каргилл» превышает 100 млрд долларов, 
а годовой доход колеблется в пределах 1–3 млрд долл. Это глобальная 
вертикально интегрированная компания, которая фактически обслужи-
вает цепочку производства и доставки до конечных потребителей про-
дуктов питания и является чаще всего эксклюзивным поставщиком сы-
рья и ингредиентов для других всемирно пищевых гигантов, таких как 
компании McDonald’s, Kraftfoods, Walmart. В 2013 г. доля компании на 
украинском рынке производства масла оценивалась в 11,0 %, а в общем 
экспорте подсолнечного масла доля компании составляла 12 %. Сейчас 
доля компании уменьшилась (5 % производства нерафинированного 
масла по данным сентября – мая 2015/2016 МГ из-за потери завода в 
Донецке) [10]. 

Компания «Дельта Вилмар СНГ» сегодня производит 9 % рафини-
рованного и 4,5 % нерафинированного подсолнечного масла в Укра-
ине. Учредитель Wilmar International Limited – лидер в переработке и 
торговле растительными маслами в Азии. Сегодня Wilmar International 
Limited входит в список крупнейших компаний по стоимости выпущен-
ных акций на Сингапурской фондовой бирже. Ее деятельность охва-
тывает пальмовые плантации, заводы по переработке пищевых масел, 
ядромольные производства, цеха по производству специальных жиров, 
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продуктов переработки масел, биодизеля, переработку и торговлю зер-
ном. Административный офис компании находится в Сингапуре. Более 
160 производственных предприятий расположены на четырех конти-
нентах. На предприятиях работают около 67000 человек. Через обшир-
ную дистрибьюторскую сеть продукция компании поставляется более 
чем в 50 стран [11]. 

Транснациональная компания Bunge (США) является ведущей ми-
ровой компанией, работающей в сфере агробизнеса и продуктов пи-
тания. Осуществляет деятельность более чем в 40 странах мира. Ко-
личество ее сотрудников достигает почти 35 тыс. чел. Bunge занима-
ется закупкой, продажей, хранением масличных и зерновых культур, 
переработкой масличных, производством сахара и этанола из сахарного 
тростника, переработкой пшеницы, кукурузы и риса для изготовления 
ингредиентов, использующихся компаниями-производителями продук-
тов питания,  продает удобрения в Южной Америке.

Основными активами Bunge в Украине является Днепропетровский 
маслоэкстракционный завод, производящий рафинированное подсол-
нечное масло под ТМ «Олейна», «Розумниця», и дочернее предприятие 
с иностранной инвестицией «Сантрейд» (Киев) с элеваторами в ряде 
регионов Украины. Кроме трейдинга зерном и маслом, компания также 
осуществляет торговлю средствами защиты растений, семенным мате-
риалом. Сегодня на долю Днепропетровского МЭЗ приходится 16,4 % 
производимого в Украине подсолнечного масла. 

В настоящее время компания Bunge инвестировала $ 180 млн в стро-
ительство производственно-перегрузочного комплекса в Николаевской 
области, который включает завод по производству растительного мас-
ла, терминал по перевалке масла и расширенные мощности зернового 
терминала. Этот проект является одной из крупнейших американских 
инвестиций в аграрный сектор экономики Украины [12]. 

Это далеко не полный перечень финансово-промышленных групп и 
холдингов, доминирующих сегодня на рынке масложировой промыш-
ленности. Колоссальные собственные финансовые средства и доступ 
к кредитным ресурсам, развитая логистическая система, возможности 
диверсификации рисков создают преимущества для крупных бизнес-
структур. 

Правда, тенденция, когда специализированные предприятия отрасли 
активно входили в состав крупных корпоративных агропромышленных 
формирований, типичная для периода начала текущего десятилетия, 
сегодня не проявляется столь рельефно. На смену процессам концен-
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трации производства и централизации капитала путем консолидации 
собственности и трансформации самостоятельных предприятий в за-
висимые ассоциированные структуры, приходит новый тип компаний – 
предприятия со средними объемами переработки.

Небольшие предприятия, присутствующие сегодня на этом рынке, 
контролируют другой сегмент – производство мелких партий масла для 
потребностей  фермерских хозяйств и сельского населения. 

Кроме этого, дисбаланс между количеством сырья и производствен-
ными мощностями перерабатывающих предприятий существенно из-
менил стратегию поведения производителей подсолнечника, многие из 
которых используют свои элеваторы для хранения. Если раньше сырье 
продавалось сразу после сбора урожая, то сегодня  аграрии ожидают 
наиболее удобного момента, ориентируясь на рыночную конъюнктуру. 
Создать запас подсолнечника на несколько месяцев переработки практи-
чески невозможно.  В определенной степени это обстоятельство позво-
ляет выжить и присутствовать на рынке небольшим перерабатывающим 
предприятиям, т.к. исчезла необходимость аккумулировать крупные обо-
ротные средства, использовать дорогие кредитные ресурсы. Более того, 
усилилось значение другого конкурентного преимущества, независимого 
от размеров предприятия,  – близость к производителям сырья.

Изменение стратегии поведении фирм на рынке масложировой про-
мышленности, вызванное усилением конкуренции на международных 
рынках и негативными ценовыми трендами, может быть связано с пере-
ходом производителей в более высокие ценовые сегменты путем углу-
бления переработки сырья.  Сегодня украинский экспорт рафиниро-
ванного масла оценивается в 230 млн долларов при емкости мирового 
рынка этого товара в 3,9 млрд долларов [13]. 

Формой минимизации возникающих рисков является и многофунк-
циональный характер перерабатывающих предприятий, ориентирован-
ных на использование нескольких видов сельхозпродукции, например, 
подсолнечник, соя, рапс. Реализация этих направлений требует допол-
нительных инвестиций, усиления инновационной направленности и 
интенсивных путей развития. Однако олигополистическая конкурент-
ная структура отрасли, имеющая недостатки, присущие любому моно-
полизированному рынку, содержит и моменты, определяющие ее обще-
ственную эффективность  –  значительные финансовые возможности 
для научных разработок, технических нововведений, что способствует 
развитию научно-технического прогресса и экономики в целом.
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Выводы и предложения. Таким образом, реальная ситуация на 
рынке  масложировой промышленности, где подавляющая часть пред-
приятий  входит в состав крупных холдингов и доминирует тенденция 
дальнейшего укрупнения производителей, позволяет им использовать 
эффект масштаба, снижать затраты, внедрять инновационные техноло-
гии. Но сегодня, в условиях нарушения баланса между объемом про-
изводственных мощностей предприятий и сырьевой базой, ключевыми 
факторами успеха, обеспечивающими укрепление рыночных позиций 
фирм на этом рынке, являются их сырьевая обеспеченность и развитие 
интеграционных связей с поставщиками сырья, развитие брэндинга, 
соответствие качества конечной продукции мировым стандартам.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ СТРУКТУРИ РИНКУ 
ОЛІЙНОЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті дана загальна характеристика та проаналізовано сучасний стан 
олійножирового комплексу України, виділено особливості даного галузевого 
ринку з позиції його конкурентної структури. Визначено проблеми розвитку 
підприємств галузі з урахуванням змін на світовому ринку і пов’язані з цим ризики. 
Ідентифікація ризиків дозволила констатувати необхідність модифікації стратегій 
поведінки фірм на даному ринку.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, олійножирова промисловість, 
сировинний ринок, олігополістична структура, стратегія поведінки фірми, ціновий 
тренд.
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FEATURES OF THE COMPETITIVE MARKET STRUCTURE 
OF FAT AND OIL INDUSTRY 

Summary
The article describes and analyzes the current state of the oil and fat industry in 

Ukraine, highlights the peculiarities of this market in terms of its competitive structure. 
Problems of the enterprises activity development in this field that arise due to the changes 
in the world market and the associated risks are discovered. Identification of risks makes 
it possible to ascertain the need to modify the strategies of the firms in this market.

Competition in the global markets of vegetable oil has escalated in recent years. 
Fundamental changes are associated with the decline in prices of vegetable oil, global 
economic and political instability, strengthening of the dollar. It creates new factors 
of influence on prices, which have been on a downward trend in the last three years. 
However, there is a growth in production volumes of sunflower oil in Ukraine, and the 
capacities of processing enterprises are much larger than the size of their own resource 
base. The shortage of raw materials allows farmers to keep prices for sunflower at a high 
level. In the long term while maintaining these trends, it is possible to reduce the margin 
of processing plants, closing some of them and overflowing of capital to other business 
areas. The presence of large vertically integrated structures, which is largely represented 
by foreign capital, puts at threat the smaller players of the market and requires seeking 
new forms of strategic behavior today.

Keywords: agribusiness, oil and fat industry, commodity market, oligopolistic 
structure, firm behavior strategy, the price trend.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІННОВАЦІЙ 
ЯК СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ

Проведено аналіз особливостей інноваційного розвитку національної еко-
номіки. Виявлено, що Україна має власну модель інноваційного розвитку, проте 
циклічний характер показників інноваційної діяльності національної економіки, 
говорить про недосконалість національній моделі інноваційного розвитку. Визна-
чено, що впровадження нововведень впливає на конкурентоспроможність націо-
нальної економічної системи, це залежить від введення нової техніки, технології, 
нових методів управління, нових продуктів і послуг, від інновацій в організації 
управління виробництвом, організації праці і її безпеки. Доведено, що реалізація 
інноваційних програм приводить до конкурентоспроможності національної еконо-
міки на міжнародному ринку.

Ключові слова: конкурентоспроможність, інноваційний розвиток, націо-
нальна економіка.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Під впливом високої 
конкуренції у сучасному глобалізованому світі Україна повинна буду-
вати ефективну економіку, розвиваючи інноваційну політику, яка по-
силюється в умовах реалізації інтеграційних процесів.

 Негативні наслідки, спричинені геополітичними і економічними 
кризами, що на сьогодні існують, потребують застосування дієвих і 
життєво необхідних важелів державного регулювання стабілізації на-
ціональної економіки, та формування інноваційної екосистеми нового 
типу і її регіональних інноваційних модулів. Політика децентралізації 
регіонів повинна реалізовуватися при цілеспрямованій інформаційній, 
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організаційній і економічній підтримці держави, регіональних і місце-
вих органів влади, де зусилля повинні бути скеровані на формування 
взаємодії всіх учасників інноваційного процесу даної території, слугу-
ючи важливим чинником її економічного розвитку.

Держава більше покладається на ринкові механізми стимулювання 
інноваційної діяльності, ніж на пряму підтримку інноваційного проце-
су. Проблема полягає в тому, що розвиток науки і науково-технологіч-
них розробок практично не фінансується державою, наука і економіка 
України розвиваються різними шляхами. Більшість розробок, викона-
них вітчизняними науковцями, не мають практичного застосування 
в галузях економіки, що спричиняє фактичну ізольованість наукових 
установ від підприємництва, а отже, унеможливлює розвиток іннова-
ційного процесу за рахунок ринкових важелів, оскільки інноваційна ді-
яльність опинилася значною мірою поза межами ринку. Ринкових меха-
нізмів на сучасному етапі буде недостатньо для помітної інтенсифікації 
інноваційного процесу в Україні [3].

Інноваційний процес має складний, неупорядкований характер і 
полягає в русі по вертикалі і по горизонталі. Для регулювання інно-
ваційної діяльності особливої важливості набуває виділення у межах 
агрегованого об’єкта регулювання чіткіших об’єктів, що дасть змогу 
сформувати прийнятну, добре структуровану економічну політику [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми оцінки рівня 
конкурентоспроможності економіки України, дослідження основних 
причин сучасного негативного стану та формування можливих шля-
хів підвищення конкурентоспроможності національного виробництва 
висвітлені у наукових працях таких українських вчених, як Л. Бабій, 
Я. Базилюк, В. Бодров, В. Гейц, А. Голубченко, Т. Гончарук, Б. Губ-
ський, О. Дерев’янко, В. Івченко, Б. Кваснюк, А. Кредисов, Т. Круп’як, 
В. Мельникова, Ю. Пахомов, О. Паценко, І. Сіваченко, В. Семиноженко, 
І. Сотник, Т. Стовбун, В. Чередниченко, О. Шнипко та ін. Автори по-
годжуються, що досягнення найвищого рівня конкурентоспроможності 
залежить від інвестицій та інноваційних процесів. Проте, на сьогодні 
недостатньо досліджено, які саме стратегічні орієнтири структурних 
змін необхідні для підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки.

Багато залишається нерозкритих питання щодо впливу інноваційно-
го процесу на невиробничу сферу, сферу матеріального виробництва й 
експлуатації. У загальному розумінні сутність інноваційних процесів, 
що відбуваються в будь-якій складній виробничо-господарській систе-
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мі, – це сукупність прогресивних, якісно нових змін, що безперервно 
виникають у часі та просторі і сприяють подальшому якісному розви-
тку суспільства, забезпечують вищий рівень життя суспільства; це по-
слідовна система заходів, внаслідок яких інновація перетворюється з 
ідеї у конкретну продукцію, технологію, структуру чи послугу і поши-
рюється в господарській практиці і суспільній діяльності. 

Постановка завдання. Обґрунтувати особливості впливу структур-
них зрушень в інноваційній сфері на підвищення конкурентоспромож-
ності національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес комерціалізації 
технологій – це інноваційний процес. У ринковій економіці знання не 
впроваджуються, а купуються, хоча термін «впровадження» часто за-
стосовується в визначеннях інноваційного процесу. Інноваційний роз-
виток – це не тільки процес перетворення ідей у новий продукт, але 
і процес створення ідей і творчого їх супроводу і реалізації. Повний 
інноваційний цикл здійснюється від ідеї до комерційного освоєння ре-
зультатів та їх впровадження в економіку.

Як показує практика, інноваційні перебудови на сучасному етапі 
розвитку суб’єктів господарювання можуть не лише забезпечити висо-
кі показники економічного розвитку, але й підвищити конкурентоспро-
можність вітчизняної економіки, її експортний потенціал та допомогти 
вирішити економічні, екологічні і соціальні проблеми.

Важливим чинником конкурентоспроможності економіки є реалі-
зація інноваційної діяльності держави, що забезпечує ефективність 
використання виробничих ресурсів, підвищує ступінь адаптованості 
суб’єктів господарської діяльності до зовнішнього середовища, роз-
ширює їх можливості щодо виходу на нові ринки продукції, створює 
умови довгострокової стабільності тощо.

Конкурентоспроможність націона льної економіки, як економічна ка-
тегорія, має певні особливості, зокрема: 

1) конкурентоспроможність є атрибутом кожного підприємства, яке 
засноване на поділі праці та товарному обміні і бере участь у світовому 
поділі праці. Конкурентоспромож ність національної економіки виявля-
ється у процесі міжнарод них економічних відносин. Прагнення досяг-
ти високого рівня конкурентоспроможності є виразом як національних 
економіч них інтересів, так і інтересів окремих фірм, що беруть участь 
в міжнародних економічних відносинах. А тому процеси наро щування 
конкурентоспроможності притаманні кожній економі ці, в якій діють за-
кони товарного виробництва;
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2) конкурентоспроможність національної економі ки як характерис-
тика стану господарської системи має внут рішні витоки: вона народжу-
ється і розвивається у внутріш ньому середовищі країни у процесі кон-
курентного змагання між суб’єктами економічних відносин; 

3) конкурентоспроможність національної економі ки потребує по-
стійного розширення джерел для самодостат нього розвитку суб’єктів 
господарювання, проте водночас ґрун тується на принципах конкурент-
них взаємовідносин між ни ми, які призводять до втрати частини при-
бутку, що міг би бу ти джерелом розвитку; 

4) вона визначається умовами економічного роз витку країни та зале-
жить від здатності суб’єктів економічних відносин використовувати ці 
умови з максимальною ефек тивністю для себе. Проте конкурентоспро-
можність національ ної економіки передбачає передусім високий рівень 
загально го суспільного позитивного ефекту, для досягнення якого ефек-
тивність фірм та отримання ними високих прибутків є хоча й необхід-
ною, але не достатньою умовою; 

5) конкурентоспроможність національної економі ки виходить із со-
ціально-економічної оптимальності, досягну тої в суспільстві, за якої 
позитивні надбання від ефективно го використання матеріальних, трудо-
вих та організаційних ресурсів балансуються з виконанням соціальних 
та інших бюд жетних програм; 

6) відповідальність за стан конкурентоспроможно сті національної 
економіки несе держава. Їй належить провід на роль у визначенні змісту 
та важелів економічної політики, дотриманні зобов’язань перед світо-
вими організаціями та країнами-партнерами, а, отже, і у застосуванні 
коригувальних ме ханізмів, здатних абсорбувати негативні чинники 
внутрішнього та зовнішнього походження і не допустити погіршення 
соціаль но-економічних параметрів розвитку країни.

Україна обрала шлях побудови незалежної держави у 1991 році, 
який виявився складним та драматичним для українського суспільства. 
За роки незалежності розпочато низку важливих реформ, та, на жаль, 
переважна більшість з них не доведена до логічного і результативного 
завершення або залишилася «проектами на папері». Не сформовані ін-
ститути відкритого ринку, не відбудована відповідна ринковим умовам 
система соціального захисту і гарантій, не створені надійні політичні 
умови для забезпечення сталого розвитку суспільства і національної 
економіки. Наприкінці 80-х років ХХ століття питома вага економіки 
Української РСР (України) у світовій економіці становила близько 2%. 
На сьогодні – лише близько 0,2% [5].
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Це фактично були напівреформи, більше схожі на проекти популіст-
ського характеру, які не змогли призвести до формування принципово 
нових за якістю суспільних і економічних відносин, адекватних сього-
денню і нагальним потребам України. Анахронізми старої системи до-
сить відчутно впливають і сьогодні, а іноді й визначають траєкторію 
руху держави. Тим самим гальмуючи темпи розвитку економіки, на які 
дійсно здатні держава і суспільство. Вже понад двадцять років після 
набуття державності Україна все ще стоїть на порозі системних змін.

Є ряд причин, які спричинили трансформаційні негаразди України [5].
По-перше, це сліпе копіювання стратегій розвитку інших розвину-

тих держав. При розробці та реалізації українських реформ керівництво 
країни припустилося грубої методологічної помилки. В основу транс-
формаційних процесів в Україні покладено запозичені моделі пере-
творень, де фактично були проігноровані цивілізаційні та геополітичні 
особливості нашої держави, що потягло за собою розрив між історич-
ним національним минулим та державотворчим майбутнім сьогодення.

По-друге, це непослідовність дій і хаотичність виконання змін у дер-
жавній політиці. Постійні коливання між моделями реформ лібераль-
ного і дирижистського управління, з вектором ухилу до популізму, що 
набув деструктивних форм та призвів до того, що в Україні у підсумку 
не була до кінця реалізована жодна з наведених моделей. Українське 
суспільство відчуло негативні наслідки обох підходів, не дочекавшись 
позитивних результатів. Як наслідок, люди перестали розуміти корот-
кострокові, середньострокові, й, особливо, довгострокові цілі та термі-
ни їх досягнення. У суспільстві з роками зростає зневіра до перспек-
тивних проектів держави, посилюється тиск швидкоплинних інтересів, 
прагнення негайно взяти від життя ласий кусок.

По-третє, нездоланність розбіжностей у суспільстві. Регіональна та 
мовна, культурна та конфесійна неоднорідність українського суспіль-
ства не тільки не перетворилася у потужний ресурс зростання держави, 
але й навіть поглиблюється, набуваючи небезпечних ознак суспільного 
розколу. До історично успадкованих розбіжностей додалися ще й ново-
утворені чинники конфлікту у суспільстві: багаті і бідні, прихильники 
тієї чи іншої політсили, безпосередньо до створення і активізації яких 
долучаються впливові політичні партії і українські політики. Відсут-
ність чіткої послідовної державної політики на зближення та інтегра-
цію громадян України в єдину політичну націю призводить до погли-
блення процесів «атомізації» суспільства, його дроблення на автономні, 
замкнені і потенційно конфліктні групи.
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По-четверте, незрілість державницької управлінської еліти. У своїй 
діяльності політичні сили на сьогодні залишаються майже виключно 
вмотивованими власними політико-економічними інтересами, нездат-
ними до об’єднання, згуртування і мобілізації спільних зусиль навколо 
інтересів реалізації стратегії розвитку держави, а, інколи, неспромож-
ними навіть сформулювати ці інтереси.

Окрім того, в якості провокуючих обставин виступають і такі чин-
ники як довготривала політична криза, що розколола політичний клас і 
більшість суспільства; незграбність і неефективність державних управ-
лінських структур; корупція, і як факт – недоступність інститутів влади 
для суспільного контролю і корегування їх функцій; відсутність циві-
лізованої і ефективної судової системи, і нарешті, моральна і правова 
криза українського суспільства, спричинена незрілою правовою свідо-
містю більшої половини правлячої еліти і, відповідно, кризою суспіль-
ної довіри до основних інституцій держави і до держави як такої.

З року в рік Україна опускається у світових рейтингах конкуренто-
спроможності, відстаючи від своїх найближчих сусідів. Що призводить 
до умов загострення глобальної конкуренції за ресурси і на тлі систем-
них зрушень світового політичного і економічного, суспільного і гу-
манітарного порядку, пов’язаних зі стрімким формуванням глобальної 
економіки і суспільства знань, Україна ризикує потрапити до катего-
рії так званих «держав, які себе не реалізували». На сьогодні майбутнє 
української держави залежить від зовнішніх чинників значно більшою 
мірою, ніж 25 років тому.

Складність глобальних процесів та їх розрив між рівнями, в які вже 
втягнуто Україну, і тією картиною світу, тими інтелектуальними інстру-
ментами, якими користується українська політична еліта, є дуже драма-
тичним, а на сьогодні і трагічним. І у міру поглиблення цього розриву 
зростатимуть ризики держави у глобальній політичній та економічній грі.

На жаль, будь-яка конфігурація правлячої більшості сьогодні, не 
в змозі стати локомотивом національного зростання та процвітан-
ня, оскільки нестабільність політичних союзів та блоків є визна-
чальною рисою українського політичного стилю, як і їх вузькість та 
кон‘юнктурність цілей, що досягаються за допомогою цих союзів чи 
блоків. Існує реальна загроза того, що політичні ризики, які гальмують 
національний розвиток, далі поглиблюватимуться. Тому шанси хоча б 
розпочати найближчим часом глибоку модернізацію держави є малими 
або малоефективними. Предметом консолідації політичних сил стосов-
но розв‘язання нагальних проблем ймовірніше стане паритет партійно-
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корпоративних та бізнес-інтересів, а не спільне бачення національних 
інтересів та перспектив. Постійно відкладаючи реалізацію системних 
завдань державного розвитку, політичні сили створюють ефект напів-
стабільності, який може знову вибухнути негативними наслідками для 
українського суспільства.

Саме тоді почнуть даватися взнаки наслідки технологічної занедба-
ності української економіки, легковажного популізму, реформаторсько-
го свавілля, правового нігілізму. Ресурс, який був напрацьований націо-
нальною економікою у роки підйому, але не був інвестований у майбут-
нє зростання, вичерпується. За таких обставин не лише економічні та 
гуманітарні перспективи України, а й її державність будуть поставлені 
під сумнів.

Потрібно вже сьогодні вирішити, яким шляхом рухатись: або запози-
чувати рецепти успіху інших розвинутих країн і йти у фарватері світових 
і регіональних процесів інтеграції (а це стратегія «розчинення» у глобаль-
ному соціальному і економічному просторі) й тим самим значно обмеж-
увати можливості реалізовувати свої національні інтереси, або поставити 
амбітну мету – досягти максимальної самодостатності у прийнятті доле-
носних для держави і нації рішень, проклавши свій власний український 
шлях у майбутнє. Який базуватиметься на здатності України самостійно 
моделювати розвиток відповідно до національних інтересів, брати актив-
ну участь у формуванні міжнародної політики, маючи достатній імунітет 
до глобальних викликів, загроз і коливань світової кон’юнктури.

У світогосподарській системі нові тенденції, пов’язані з її глобалі-
зацією, поглибленням нерівності між розвинутими країнами і рештою 
світу, переструктуризацією світової економіки, яка визначатиметься 
зміцненням нових центрів сили і зміною інститутів світового еконо-
мічного порядку, зростанням дефіциту енергоресурсів і, відповідно, 
їхньої вартості, підвищенням ролі інфраструктурних чинників у соці-
ально-економічному розвитку, дедалі більш жорсткими умовами між-
національної конкуренції, яка охоплює не тільки товарні ринки, але й 
ринки капіталів, технологій і робочої сили, формують досить несприят-
ливе середовище з огляду на економічні перспективи України. У таких 
умовах енергоємність вітчизняної економіки, нестабільність світової 
кон’юнктури щодо українських товарів експортної групи, відсутність 
чіткої стратегії просування національних інтересів після приєднання до 
СОТ можуть стати чинником втрати конкурентних переваг, істотного 
уповільнення темпів росту ВВП при одночасному зростанні внутріш-
ніх цін в Україні [4].
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Значного успіху на ринку можна досягти шляхом виробництва ін-
новаційної продукції, саме така продукція найбільшою мірою відпові-
дає умовам ринку, конкретним вимогам споживачів за своїми якісними, 
технічними, економічними, естетичними характеристиками. Техніко-
економічні показники інноваційної продукції набагато перевищують 
показники інших видів продукції, її значна перевага – досить високий 
попит на національних і світових ринках. Підприємства, які виробляють 
інноваційну продукцію, досягають значної конкурентоспроможності та 
переваг перед конкурентами, що зміцнює й економіку країни в цілому.

Процеси реформування економіки України відбуваються в умовах 
високої зношеності основних фондів, слабкого цивільного машино-
будування, підвищеної ресурсомісткості виробництва. Монополізм, 
тіньова координація, а інколи і безпосередній контроль економіки ма-
фіозними структурами призводить до занепаду виробництва, низького 
рівня технологій, продукція не відповідає вимогам і є неконкуренто-
спроможною.

Саме низький рівень технологій і відсутність орієнтації на вироб-
ництво високоякісної продукції приводить до того, що більшість видів 
продукції промисловості України нерентабельні через високу матеріа-
ло- і енергоємність, не відповідають сучасним вимогам і є неконкурен-
тоспроможними. Конкурентні переваги в нашій країні – дешева робо-
ча сила й природні ресурси. Україна в основному експортує природні 
ресурси та сировину, причому за низькими за світовим рівнем цінами, 
замість удосконалення виробничого процесу, розвитку високотехноло-
гічних виробництв, нових технологій.

Сьогодні приріст валового продукту у економічно розвинених кра-
їнах світу на 75-80% визначається інноваційними досягненнями. Тех-
нологічні інновації як результат творчої діяльності науково-дослідних 
інститутів та виробничих структур забезпечують економічне зростання 
та виступають основою підвищення добробуту людей [4].

Лідерами впровадження передових технологій є: Південна Корея, 
Сінгапур, США, Фінляндія, Швеція, Японія тощо. Населення цих країн 
становить усього близько 15% від загальної чисельності людей, що на-
селяють планету. Однак на світовому ринку високотехнологічної про-
дукції частка цих країн сягає майже 80%. При цьому частка Росії стано-
вить 0,3%, а України – 0,1% [2].

У 2007 році Україна вперше увійшла до щорічного рейтингу кон-
курентоспроможності країн – World Competitiveness Yearbook-2007 – 
всесвітньо визнаних експертів швейцарського Міжнародного інституту 
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розвитку менеджменту (IMD) і зайняла у ньому 46-те місце серед 55 
країн [4]. 

Відповідно до висновків експертів IMD Україна перебуває на межі 
між країнами, які втрачають свої позиції у сфері конкурентоспромож-
ності, і державами, які активно підвищують свій рівень за цими показ-
никами. 

Одними із найбільш низьких є показники, що характеризують еко-
номічне середовище України в цілому. Так, за рівнем інфляції Украї-
на посіла 50-те місце, за рівнем прямих іноземних інвестицій – 52-ге, 
за рівнем ВВП на душу населення – 51-ше. Ці цифри свідчать про те, 
що економічне зростання не є стійким. Найбільш важливі проблеми в 
Україні – незавершеність структурних реформ, відсутність механізмів 
належного захисту прав власності, політична нестабільність, а також 
регуляторні обмеження ефективної діяльності компаній [4]. 

Сьогодні науково-освітній та інноваційний потенціал нашої держави 
сконцентрований у промислово розвинених регіонах. Зокрема, у Киє-
ві, Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях зосереджені 
близько 52 % студентів, 72 % науковців та 12 з 15 технопарків України. 
Регіональні відмінності за міжнародними індикаторами розвитку «сус-
пільства знань» в Україні є вражаючими: від 24,2 дослідників на 1000 
осіб економічно активного населення у м. Києві до 0,2 – у Хмельниць-
кій області. Ці чинники і надалі залишаються істотною перешкодою 
структурних зрушень в інноваційній сфері [1].

Забезпечення конкурентоспроможності потребує [4]: 
1) переорієнтації фінансових ресурсів з поточного споживання в 

інвестування та спрямування інвестиційної діяльності на становлення 
ефективної національної економіки; 

2) інноваційного спрямування інвестицій, активізації нововведень 
як пріоритетної складової стратегії соціально-економічного розвитку 
держави. 

Обмеженість фінансових ресурсів України не дозволяє їй забезпе-
чити на необхідному рівні бюджетні вкладення в науку. Це призводить 
до подальшого падіння інноваційного потенціалу України. Більше того, 
така політика не сприяє зміні напряму концентрації фінансування на-
укових досліджень від державного в бік бізнес-компаній і залученню до 
країни компаній – світових технологічних лідерів [1].

З метою підвищення конкурентоспроможності галузей вітчизняної 
економіки та окремих підприємств державі необхідно спрямовувати 
свої зусилля на стимулювання впровадження інновацій та високих тех-
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нологій, реструктуризацію та підвищення ефективності вітчизняного 
виробництва, удосконалення нормативно-правового регулювання при-
родних монополій. В Україні є необхідність придбати нові технологічні 
засоби, також активізувати інноваційну діяльність можна завдяки по-
єднанню можливостей освіти і науки, з одного боку, виробництва та 
бізнесу – з іншого.

Стратегічними орієнтирами структурних змін є такі [4]. 
По-перше, поширення ресурсо-, енерго- та екологоефективних тех-

нологій. Зважаючи на довгострокову перспективу зростання вартос-
ті енергетичних ресурсів та низький рівень самозабезпеченості ними 
української економіки, ресурсозбереження і насамперед енергозбере-
ження повинні розглядатися як провідні складові політики підвищення 
економічної незалежності національної економіки, збереження та під-
вищення конкурентоспроможності українських виробників. 

По-друге, поступова переорієнтація промисловості із зовнішніх 
на внутрішні ринки збуту та імпортозаміщення. В умовах постійного 
посилення конкурентного тиску навряд чи можна розраховувати на 
значне зростання експорту продукції українських виробників. Це обу-
мовлює необхідність переорієнтації промисловості на забезпечення 
насамперед внутрішнього ринку продукцією, орієнтованою на спо-
живчий ринок (продовольство, одяг, взуття, меблі, предмети побуту, 
автомобілі), виробничого призначення (сировина та комплектуючі для 
виробництва готової продукції) та інвестиційною продукцією (вироб-
ниче обладнання). 

По-третє, забезпечення конкурентоспроможності через модерніза-
цію економіки. Це дозволить перейти від механічного збільшення ви-
трат на соціальну сферу до реальної гуманізації соціально-економічних 
відносин, яка матиме міцне підґрунтя у вигляді динамічного зростання 
економіки та підвищення її продуктивності.

Без активної регулювальної ролі держави не може бути ефектив-
ної, соціально-орієнтованої ринкової економіки, не говорячи вже про 
ефективність забезпечення економічної безпеки країни. Немає жодної 
країни з високо розвиненою економікою, де б держава усунулася від ре-
гулювання ключових соціально-економічних процесів. Суспільство по-
винно структуру ватись, набути політичної, економічної та соціальної 
рівноваги, мати чітко визначені орієнтири свого розвитку.

Таким чином, необхідно формувати основні напрями стратегії інно-
ваційного розвитку і запровадження механізмів державного впливу на 
розвиток інноваційних процесів в національній економіці. Державний 
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вплив на інноваційні процеси повинен орієнтуватися на наступні по-
ложення: 
−	 поступове зменшення коштів, потрібних для підтримки вироб-

ництв, що базуються на застарілих ресурсномістких технологіях, пере-
орієнтація їх на інноваційний розвиток; 
−	 збільшення частки капітальних вкладень, які спрямовуються на 

реконструкцію та технічне переозброєння на основі впровадження ін-
новацій;  
−	 зосередження коштів бюджетного фінансування на реалізації 

науковотехнічних та інноваційних програм із високою соціально-еко-
номічною та науково-технічною значущістю; 
−	 розширення масштабів фінансування науково-технічних проек-

тів шляхом випуску державою акцій або цінних паперів під ці проекти; 
−	 розробка системи стимулювання залучення до інноваційної ді-

яльності коштів населення та створення механізму надання державних  
гарантій вкладів; 
−	 створення в системі видатків Державного бюджету України спе-

ціальних фондів фінансування науково-технічних та інноваційних про-
грам з метою покриття інноваційних ризиків і формування венчурного 
капіталу; 
−	 запровадження середньо- і довгострокового індикативного пла-

нування фінансового забезпечення інноваційної діяльності; 
−	 підтримка державою розширення інноваційної інфраструктури, 

у тому числі малих і середніх підприємств, що беруть участь в іннова-
ційній діяльності, а також вільних економічних зон; 
−	 здійснення організаційно-економічних заходів щодо залучення 

іноземних інвесторів до інноваційної діяльності. 
Реалізація цих пропозицій створить реальні можливості для розви-

тку і використання в національній економіці країни комплексних техно-
логічних систем із розгалуженою структурою фінансування, що мають 
докорінно змінити технологічний уклад економіки.

Висновки  та пропозиції. Саме інноваційна модель розвитку по-
винна стати фундаментом, який забезпечує економічну міць країни, її 
конкуренто спроможність. Україна володіє значним науково-технічним 
і промисловим потенціалом, який може зацікавити інвесторів у реа-
лізації проектів реконструкції і розвитку національної економіки. За-
кордонні інвестиції здатні підвищити рівень інноваційного розвитку, 
підвищити рівень конкурентоспроможності української економіки на 
світовому ринку. Подальші дослідження в даному напрямку необхідно 
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спрямувати на розроблення методів вимірювання структурних зрушень 
та вдосконалення теоретико-методологічної основи управління струк-
турними зрушеннями в інноваційній сфері національної економіки.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИННОВАЦИЙ 
КАК УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Проведён анализ особенностей инновационного развития национальной 
экономики. Выявлено, что Украина имеет собственную модель инновационного 
развития, однако циклический характер показателей инновационной деятельности 
экономики, говорит о несовершенстве национальной модели инновационного раз-
вития. Определено, что внедрение инноваций влияет на конкурентоспособность 
национальной экономической системы, это зависит от введения новой техники, 
технологии, новых методов управления, новых продуктов и услуг, от новшеств в 
организации управления производством, организации труда и ее безопасности. До-
казано, что реализация инновационных программ ведет к конкурентоспособности 
национальной экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационное развитие, на-
циональная экономика.
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THE COMPETITIVENESS OF INNOVATIONS AS 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 
ECONOMY

Summary
The analysis of features of innovative development of national economy is con-

ducted in the article. It is certain that Ukraine has its own model of innovative develop-
ment. However cyclic character has indexes of innovative activity of subjects of national 
economy that allowed drawing conclusion about imperfection of national model of in-
novative development.

Influence of innovations is shown on the competitiveness of the economic sys-
tem that depends on introductions of new technique, technology, new methods of man-
agement, new commodities and services, new organization of production management, 
new labour organization and its safety. It is educed, that over realization of the innovative 
programs brings to the competitiveness in national economy.
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Innovative transformation strategy of the economic system is especially rel-
evant for Ukraine. Combining the effects of globalized development with the increasing 
influence of technological factors have stimulated the modification of the modern eco-
nomic development model of the national economy in which innovation becomes a key 
factor to sustain competitiveness, growth and prosperity.

Keywords: competitiveness, innovative development, national economy.
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РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК 
ЗАСОБУ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Проаналізовано основні фактори, що впливають на такий комплексний 
показник, як якість життя в регіоні, а також межі, в яких ринок і маркетингові за-
ходи можуть на нього впливати, в тому числі на певній території. Запропоновано 
комплекс заходів щодо вдосконалення діяльності суб’єктів господарювання в ре-
гіоні. Якість життя в роботі розглядається теоретично, як категорія, за допомогою 
якої характеризують істотні сторони життя населення конкретної території, що ви-
значають ступінь гідності та свободи особистості кожної людини.

Ключові слова: регіон, маркетинг, споживач, поведінка, якість життя, 
фактор, показник, ринок.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Концепція маркетин-
гу сьогодні – це філософія ринкової взаємодії виробників і споживачів 
товару. Вона включає в себе комплекс заходів з вивчення, прогнозуван-
ня, створення і задоволення потреб покупців, і однією з її завдань є по-
ліпшення умов життя людини і реалізація її прагнення і можливостей. 
Мета сучасної системи маркетингу – досягнення максимальної спожив-
чої задоволеності, а не максимально можливого рівня споживання. І для 
її досягнення потрібно ретельне вивчення особливостей життєвих умов, 
матеріального забезпечення та культурного рівня потенційних покупців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під час роботи над до-
слідженням автори спирались на праці наступних вчених: В. Артемен-
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ко  [2], В. Василенко [3], В. Захарченко [4], Ю. Крупнов [5], Є. Тимчен-
ко [6], О. Чукурна [7] та інші. Але у цих та інших дослідженнях не відо-
бражено роль регіонального комплексу маркетингу у процесі підняття 
якості життя населення території.

 Постановка завдання. Метою статті є визначення комплексу захо-
дів формування належної якості життя населення завдяки удосконален-
ня маркетингової діяльності суб’єктів господарювання у регіоні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Створення потреби в 
уже створеній або проектованій продукції (послузі), про існування якої 
споживач міг не здогадуватися (або тільки мріяти), може стати дже-
релом довгострокового високого прибутку для фірми, з одного боку, а 
також засобом поліпшення якості життя людини яка придбає даний то-
вар (послугу) з іншого. Так сталося з появою на ринку персональних 
комп’ютерів, мобільних телефонів, послуг експрес доставки пошти, 
банківських пластикових карт і багатьох інших продуктів які дійсно 
«варто було винайти». Проте, один лише факт появи на ринку, навіть 
дуже необхідного великій кількості людей товару, по-перше, не гаран-
тує його поширення по всьому світу, що може бути обумовлено як спо-
чатку специфічністю нового товару (послуги), застосуванням тільки на 
локальному ринку певної країни (регіону), так і різними бар’єрами для 
виходу на ринки інших країн; по-друге, не означає обов’язкового по-
ліпшення якості життя споживачів даного регіону, так як це поліпшення 
залежить від багатьох факторів.

Далі будуть розглянуті складові чинники цього показника, а також межі, 
в яких ринок і маркетингові заходи можуть впливати на його величину.

Якість життя (англ. – quality of life; нім. – Lebensqualitat) – категорія, 
за допомогою якої характеризують істотні обставини життя населен-
ня, визначають ступінь гідності та свободи особистості кожної людини. 
Якість життя не тотожна рівню життя, включаючи і найбільш розгор-
нуті види його визначення, оскільки різні економічні показники доходу 
виступають тільки одним з багатьох (як правило не менше п’яти) кри-
теріїв якості життя [5].

Традиційно, якість життя ґрунтується виключно на макроекономіч-
них показниках, таких як ВВП, або береться середній рівень доходу 
на душу населення. Проте, більшість погоджується з тим, що якість 
життя – це значно більше ніж просто накопичення матеріальних благ. 
Насамперед, якість життя людини – це почуття безпеки, радість по-
всякденному життю і перспектива того, щоб бути в змозі побудувати 
ще краще життя в майбутньому не тільки для себе, а й для своїх дітей.



201

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 1 (35) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 1 (35)    ISSN 2413-9998

 Критеріями для складання рейтингу якості життя, як правило, є на-
ступні складові: дохід на душу населення, легкість підприємництва, 
ефективність управління державою, якість медичного обслуговування, 
якість освіти, безпека, свобода самовираження, підтримка співгрома-
дян. Рейтинг (Електронний ресурс: ezdili-znaem.com, березень – 216) 
складено за підсумками минулого 2015 року. Всього в рейтингу пред-
ставлено   142 країни. Згідно з цим рейтингом, найщасливіші люди жи-
вуть в Норвегії. Найгірше живеться в Центральній Африканській Рес-
публіці. Україна на 70 місці. Українці найбільше незадоволені своїми 
доходами і управлінням країною.

Визначення та реалізація заданої якості життя ведуться через зако-
нодавче введення стандартів (індексів) якості життя, які зазвичай вклю-
чають три блоки комплексних індикаторів [6, c. 61]. 

Перший блок індикаторів якості життя характеризує здоров’я насе-
лення і демографічне благополуччя, яке оцінюється по рівням народжу-
ваності, тривалістю життя, природним відтворенням.

 Другий блок відображає задоволеність населення індивідуальними 
умовами життя (достаток, житло, харчування, робота та інші), а також 
соціальну задоволеність станом справ у державі (справедливість влади, 
доступність освіти і охорони здоров’я, безпеки існування, екологічне 
благополуччя). Для їх оцінки використовуються соціологічні опитуван-
ня представницьких вибірок із населення. Об’єктивним індикатором 
крайньої незадоволеності служить рівень самогубців. 

Третій блок індикаторів оцінює духовний стан суспільства. Рівень 
духовності визначається за характером, спектром та числом творчих 
ініціатив, інноваційних проектів, а також по чистоті порушень загаль-
нолюдських моральних заповідей.

Індикатори, які включені в блоки, повинні відповідати наступним 
вимогам:                              

−	 відображати найбільш важливі соціальні параметри, які мають 
інтегральне значення для суспільства і відображають його власні від-
чуття себе благополучним або неблагополучним;

−	 однозначно сприйматися будь-яким громадянином на всій тери-
торії країни, об’єднуючи всіх єдиним розумінням;

−	 володіти достатньою чутливістю і здатністю швидкого реагу-
вання на фактори, які змінюють умови життєдіяльності;

−	 мати доступні для стандартного вимірювання кількісні характе-
ристики, які забезпечують можливість порівняльної оцінки і стеження 
за динамікою [3, с. 34-37].
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Частковим аналогом індексу якості життя, який отримав до теперіш-
нього часу поширення і визнання, є індекс людського розвитку (IAP, hu-
man development indicator – HDI) або, в іншому перекладі, індекс розви-
тку людського потенціалу (ІРЛП), застосований в ООН с 1990 р. В числі 
головних складових ІЧР: середня очікувана тривалість життя при наро-
дженні, рівень освіти населення і реальний середньодушовий валовий 
внутрішній продукт, розрахований з урахуванням паритету купівельної 
спроможності національної валюти. 

Максимально можливе значення ІРЛП – 1, мінімальне – 0. ІРЛП, 
рівний 1, матиме країна, в якій середня тривалість життя дорівнює 85 
рокам, ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможнос-
ті) дорівнює 40000 доларів США, в якій 100 % дорослого населення є 
грамотними, а всі, хто досяг відповідного віку, відвідують початкову 
або середню школу або навчаються у вищому або середньому спеціаль-
ному навчальному закладі. Найближче до цього показника сьогодні зна-
ходиться Норвегія, ІРЛП якої дорівнює 0,944 (за даними 2001 р.). ІРЛП, 
рівний 0, матиме країна, в якій середня тривалість життя дорівнює 25 
рокам, ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможнос-
ті) дорівнює 100 доларів США, в якій 100 % дорослого населення без-
грамотне і ніхто не отримує ніякої освіти. Найближче до цієї крайності 
сьогодні знаходиться Сьєрра-Леоне, ІРЛП якої дорівнює 0,275 (за дани-
ми на 2001р.) [8, с. 211].

Україна посідає 77 місце в списку з індексом ІРЛП=0,802 (що є недо-
статньо високим показником, але при цьому зазначений індекс в Украї-
ні гірше, ніж в Білорусі і Прибалтійських республіках). Індекс почав па-
дати з початком 1990-х із-за скорочення ВВП і підвищення смертності. 
Від найближчих по рейтингу країн, Україна відрізняється дуже низькою 
тривалістю життя і дуже високим рівнем освіти [8, с. 237].

Порівняльний аналіз рівня та якості життя в українських регіонах 
дозволив зробити висновок про їх асиметричний розвиток і сильну со-
ціально-економічну диференціацію: одна частина регіонів має високі 
показники якості життя (м. Київ, Харківська та Одеська області), інша 
частина – низькі (Волинська, Тернопільська і Чернігівська області). 
Можна також відзначити диспропорції в розвитку багатьох регіонів за 
окремими складовими якості життя.

Наприклад, АР Крим, маючи непогані параметри в галузі освіти та 
охорони здоров’я, сильно відстає за показником, який характеризує рі-
вень життя, а Одеська та Полтавська області демонструють в цілому 
сприятливу демографічну динаміку, але приріст населення відзначаєть-
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ся в депресивних регіонах, а на економічно розвинених територіях три-
ває його природне зменшення.

Економічна глобалізація має на увазі в тому числі і скорочення не-
гативних суспільних явищ: бідності, голоду, небезпечних умов життя 
людей, хоча найчастіше призводить до зворотного ефекту. Незважаючи 
на бажання багатьох народів зберегти специфіку національної культури 
і національних традицій, відбувається загальна уніфікація потреб лю-
дини к якості умов життя. В умовах ринкової економіки важливу роль 
відіграє «маркетинговий погляд» на певну територію (регіон, місто), 
який полягає в двох аспектах:

1. Розгляд обраної місцевості як потенційного набору ресурсів (ви-
робничих, рекреаційних) залучення населення в створення нових уні-
кальних товарів і послуг які користуються попитом на ринку, подаль-
ший соціальний розвиток території та внаслідок цього – поліпшення 
добробуту і якості життя людей, що живуть на ній.

2. Розгляд території як особливого ринку збуту, вивчення поведінки 
споживачів, виявлення унікальних переваг. За допомогою задоволення 
попиту на блага поліпшуються складові загального підвищення якості 
життя [6, с. 62].

Можна виділити три основні групи характеристик територій, які під-
лягають об’єктивним раціональним оцінкам: економію, якість і спожив-
чі корисності. Розглянемо ці характеристики з точки зору їх застосуван-
ня в маркетингових дослідженнях і аналізі.

1. Економія. При цьому під економією розуміємо скорочення будь-
якого значимого для споживача фактору або ресурсу: грошей, часу, ма-
теріалів, інтелектуальних ресурсів. 

Якщо мова йде про економію грошей, то це, наприклад, нижчі витра-
ти на проживання та ведення діяльності, нижчі витрати на придбання 
територіального продукту, нижчі транспортні витрати при переміщенні 
сировини і готової продукції, більш низькі витрати на охорону навко-
лишнього середовища та інші витрати проживання і ведення діяльності 
на території.

 Економія часу може бути досягнута за рахунок більш швидкого в 
часі розширення адміністративних питань, швидшого знаходження 
необхідної інформації, швидшої підготовки документів, більш швидкої 
процедури узгодження і прийняття рішень [2].

Економія матеріалів особливо важлива при веденні діяльності на те-
риторії, наприклад, специфіка фізико-хімічного складу ряду корисних 
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копалин передбачає більш повне використання породи для переробки і 
скорочення відходів основного виробництва.

 Економія інтелектуальних ресурсів найчастіше виражається опосе-
редковано: в економії часу. Наприклад, розроблені шаблони поведінки, 
схеми дій, методичні рекомендації, адресовані приватним особам та 
підприємцям, дозволяють в першу чергу дозволяють економити час і 
не «винаходити велосипеди», але ці ж рекомендовані к використанню 
матеріали дійсно економлять інтелектуальні ресурси, залишаючи мож-
ливість зосередитися на більш важливих і складних проблемах.

2. Якість. Якість – це сукупність характеристик об’єкта, які відно-
сяться до його здатності задовольняти встановлені і ймовірні потреби. 
Відсутність (втрату) якості можна виміряти збитком (витратами), який 
несе споживач після придбання товару чи зусиллями, спрямованими на 
виправлення дефектів. Таке визначення якості більшою мірою підхо-
дить для територіального маркетингу. Вибрав «якісну» територію для 
проживання і ведення діяльності, людина сподівається не тільки задо-
вольнити свої потреби, але і не нести втрати в зв’язку з відсутністю 
якості. 

Визначення «якості» території можна здійснити, використовуючи 
поняття «якість життя». Безумовно, поняття «якість життя» –  це не 
тільки концепція життя, це ще й система формалізованих показників, 
здатних відобразити суть цієї категорії. Цікавою, на наш погляд, вида-
ється система індикаторів якості життя населення, відповідно до якої 
можна виділити три блоки показників, умови життєдіяльності, рівень 
життя,  здоров’я і репродуктивну діяльність.

Крім поняття «якості життя» для характеристики діяльності на те-
риторії можуть бути використані технократичні характеристики якості, 
такі як якість природних ресурсів (рудних матеріалів), якість деревини, 
якість водного басейну (наприклад, для вирощування форелі в закритих 
водоймах).

3. Конкретні споживчі корисності території. Головна відмінність цієї 
групи раціональних характеристик території складається в тому, що 
вони відображають значну індивідуалізацію точок зору споживачів на 
одну і ту ж територію та територіальний продукт [7, с. 286]. Конкретні 
споживчі характеристики території – це, наприклад, особливий статус 
території, яка дає право на ряд економічних і соціальних пільг (північні 
території, депресивні території), особливе місце розташування терито-
рії (знаходиться на березі зовнішніх водойм, має кордон з певною дер-
жавою), компактне проживання представників певної національності, 
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велике зосередження обсягів об’єктів науки, освіти, культури та інші 
характеристики території. 

Висновки та пропозиції. Зрозуміло, забезпечення комплексу захо-
дів для створення належної якості життя населення певної країни або 
регіону – це завдання як держави і представників влади на місцях, так і 
суспільства та окремих людей, бо ініціатива змін практично може вихо-
дити від будь-якої зі сторін, але для ефективного впливу повинна бути 
схвалена і підтримана іншою стороною.

Багато західних дослідників вважають, що кінцевою метою маркетин-
гової діяльності є підвищення якості життя суспільства, а засобами їх до-
сягнення –  застосування найбільш індивідуалізованих його концепції: 
територіального, соціально-етичного, особистісного маркетингу.

 Дослідження виконано в межах НДР «Стратегічні орієнтири модер-
нізації економіки України та її регіонів» (№ ДР 0114И001554).
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 
КАК СРЕДСТВА УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проанализированы основные факторы, влияющие на такой комплексный 
показатель, как качество жизни в регионе, а также пределы, в которых рынок и 
маркетинговые мероприятия могут на него воздействовать, в том числе на опреде-
лённой территории. Предложен комплекс мер по совершенствованию деятельно-
сти субъектов хозяйствования в регионе. Качество жизни в работе рассматривается 
теоретически, как категория, с помощью которой характеризуют существенные 
стороны жизни населения конкретной территории, определяющие степень досто-
инства и свободы личности каждого человека.
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DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKETING AS MEANS 
OF QUALITIES’ VIABILITY IMPROVEMENT 

Summary
The main influence factors, such as complex indicator of the life quality in the 

region and the limits in which the market and marketing activities are affected to it, were 
analyzed. A measures set of improving entities for business activities of the regions was 
proposed. The quality of life was considered theoretically, as a matter of the dignity and 
freedom of the individuality of each person.

Keywords: region, marketing, consumer, behavior, life quality, index, market.
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PHARMACOECONOMICS AS A TOOL TO ENHANCE 
EFFICENCY OF HEALTH CARE SERVICES

Pharmacoeconomics identifies, measures, and compares the costs and conse-
quences of drug therapy to health care systems and society. This article discusses the 
principles and methods of pharmacoeconomics and how they can be applied to clinical 
pharmacy practice, and thereby how they can assist in the valuation of pharmacotherapy 
and other modalities of treatment in clinical practice. By understanding the principles, 
methods, and application of pharmacoeconomics, health care professionals will be pre-
pared to make better, more informed decisions regarding the use of pharmaceutical prod-
ucts and services.

Key words: pharmacoeconomics, pharmacotherapy, cost, consequences, phar-
maceutical care.

Today’s cost-sensitive healthcare environment has created a competitive 
and challenging workplace for clinicians. Competition for diminishing re-
sources has necessitated that the appraisal of healthcare goods and services 
extends beyond evaluations of safety and efficacy and considers the eco-
nomic impact of these goods and services on the cost of healthcare. A chal-
lenge for healthcare professionals is to provide quality patient care while 
assuring an efficient use of resources. Defining the value of medicine is a 
common thread that unites today’s healthcare practitioners. With serious 
concerns about rising medication costs and consistent pressure to decrease 
pharmacy expenditures and budgets, clinicians/prescribers, pharmacists, and 
other healthcare professionals must answer the question, “What is the value 
of the pharmaceutical goods and services I provide?” Pharmacoeconomics, 
or the discipline of placing a value on drug therapy [1], evolved to answer 
that question.
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Challenged to provide high-quality patient care in the least expensive 
way, clinicians have developed strategies aimed at containing costs. How-
ever, most of these strategies focus solely on determining the least expensive 
alternative rather than the alternative that represents the best value for the 
money. The “cheapest” alternative – with respect to drug acquisition cost 
– is not always the best value for patients, departments, institutions, and 
healthcare systems. Quality patient care must not be compromised while at-
tempting to contain costs. The products and services delivered by today’s 
healthcare professionals should demonstrate pharmacoeconomic value – that 
is, a balance of economic, humanistic, and clinical outcomes. Pharmaco-
economics can provide the systematic means for this quantification. This 
chapter discusses the principles and methods of pharmacoeconomics and 
how they can be applied to clinical pharmacy practice, and thereby how they 
can assist in the valuation of pharmacotherapy and other modalities of treat-
ment in clinical practice.

Pharmacoeconomics identifies, measures, and compares the costs and 
consequences of drug therapy to health care systems and society. The per-
spective of a pharmacoeconomic evaluation is paramount because the study 
results will be highly dependent on the perspective selected. Health care 
costs can be categorized as direct medical, direct non medical, indirect non-
medical, intangible, opportunity, and incremental costs. Economic, humanis-
tic, and clinical outcomes should be considered and valued using pharmaco-
economic methods, to inform local decision making whenever possible. To 
compare various health care choices, economic valuation methods are used, 
including cost-minimization, cost-benefit, cost-effectiveness, and cost-utility 
analyses. These methods all provide the means to compare competing treat-
ment options and are similar in the way they measure costs (dollar units). 
They differ, however, in their measurement of outcomes and expression of 
results. In today’s health care settings, pharmacoeconomic methods can be 
applied for effective formulary management, individual patient treatment, 
medication policy determination, and resource allocation. When evaluat-
ing published pharmacoeconomic studies, the following factors should be 
considered: study objective, study perspective, pharmacoeconomic method, 
study design, choice of interventions, costs and consequences, discounting, 
study results, sensitivity analysis, study conclusions, and sponsorship. Both 
the use of economic models and conducting pharmacoeconomic analyses on 
a local level can be useful and relevant sources of pharmacoeconomic data 
when rigorous methods are employed.
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Pharmacoeconomics has been defined as the description and analysis of 
the cost of drug therapy to health care systems and society [2]. More specifi-
cally, pharmacoeconomic research is the process of identifying, measuring, 
and comparing the costs, risks, and benefits of programs, services, or thera-
pies and determining which alternative produces the best health outcome for 
the resource invested [3]. For most practitioners, this translates into weigh-
ing the cost of providing a pharmacy product or service against the conse-
quences (outcomes) realized by using the product or service to determine 
which alternative yields the optimal outcome per dollar spent. This informa-
tion can assist clinical decision makers in choosing the most cost-effective 
treatment options [4].

There is a distinct relationship between pharmacoeconomics, outcomes 
research, and pharmaceutical care. Pharmacoeconomics is not synonymous 
with outcomes research. Outcomes research is defined more broadly as stud-
ies that attempt to identify, measure, and evaluate the results of healthcare 
services [5]. Pharmacoeconomics is a division of outcomes research that 
can be used to quantify the value of pharmaceutical care products and ser-
vices. Pharmaceutical care has been defined as the responsible provision 
of drug therapy for the purposes of achieving definite outcomes [6]. By ac-
cepting this as the paradigm or vision for our profession, pharmacy is ac-
cepting responsibility for managing drug therapy so that positive outcomes 
are produced. 

Assessing costs and consequences – the value of a pharmaceutical prod-
uct or service – depends heavily on the perspective of the evaluation. Com-
mon perspectives include those of the patient, provider, payer, and society. 
A pharmacoeconomic evaluation can assess the value of a product or service 
from single or multiple perspectives. However, clarification of the perspec-
tive is critical because the results of a pharmacoeconomic evaluation de-
pend heavily on the perspective taken. For example, if comparing the value 
of alteplase (tissue plasminogen activator, or t-PA) with that of streptokinase 
from a patient or societal perspective, t-PA may be the best-value alternative 
because a 1% reduction in mortality rates is observed in this large popula-
tion. Yet, from a small community hospital’s perspective, streptokinase may 
represent a better value because it provides similar outcomes for less money. 
Once the perspective is clear, a full evaluation of the relevant costs and con-
sequences can begin. Again, perspective is critical because the value placed 
on a treatment alternative will depend heavily on the point of view taken.

Costs.  It is defined as the value of the resources consumed by a program 
or drug therapy of interest. Consequence is defined as the effects, outputs, 



211

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 1 (35) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 1 (35)    ISSN 2413-9998

or outcomes of the program or drug therapy of interest. Consideration of 
both costs and consequences differentiates most pharmacoeconomic evalu-
ation methods from traditional cost-containment strategies and drug-use 
evaluations.

Table 1 
Example of Healthcare Cost Categories

Cost Category Costs

Direct medical costs

Medications
Supplies
Laboratory tests
Health care professionals’ time
Hospitalization

Direct non medical 
costs

Transportation
Food
Family care
Home aides

Indirect costs
Lost wages (morbidity)
Income forgone because of premature death 
(mortality)

Intangible costs

Pain
Suffering
Inconvenience
Grief

Opportunity costs Lost opportunity
Revenue forgone

Source: [25].  

Consequences. Similar to costs, the outcomes or consequences of a dis-
ease and its treatment are an equally important component of pharmaco-
economic analyses. The manner in which consequences are quantified is a 
key distinction among pharmacoeconomic methods because the assessment 
of costs is relatively standard. Like costs, the consequences (or outcomes) 
of medical care also can be categorized. One approach is to separate out-
comes into three categories: economic, clinical, and humanistic. Economic 
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outcomes are the direct, indirect, and intangible costs compared with the 
consequences of medical treatment alternatives [14]. Clinical outcomes are 
the medical events that occur as a result of disease or treatment (e.g., safety 
and efficacy end points) [14]. Humanistic outcomes are the consequences 
of disease or treatment on patient functional status or quality of life along 
several dimensions (e.g., physical function, social function, general health 
and well-being, and life satisfaction) [14]. Assessing the economic, clinical, 
and humanistic outcomes (ECHO) associated with a treatment alternative 
provides a complete model for decision making.

Source: [10].

Cost-Minimization Analysis. Cost-minimization analysis (CMA) involves 
the determination of the least costly alternative when comparing two or more 
treatment alternatives. With CMA, the alternatives must have an assumed or 
demonstrated equivalency in safety and efficacy (i.e., the two alternatives must 
be equivalent therapeutically). Once this equivalency in outcome is confirmed, 
the costs can be identified, measured, and compared in monetary units (dollars).

CMA is a relatively straightforward and simple method for comparing 
competing programs or treatment alternatives as long as the therapeutic 
equivalence of the alternatives being compared has been established. If no 
evidence exists to support this, then a more comprehensive method such 
as cost-effectiveness analysis should be employed. Remember, CMA shows 
only a “cost savings” of one program or treatment over another [25]. 

Cost-Benefit Analysis. Cost-benefit analysis (CBA) is a method that al-
lows for the identification, measurement, and comparison of the benefits and 
costs of a program or treatment alternative. The benefits realized from a pro-
gram or treatment alternative are compared with the costs of providing it. 
Both the costs and the benefits are measured and converted into equivalent 



213

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 1 (35) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 1 (35)    ISSN 2413-9998

dollars in the year in which they will occur [8; 16]. Future costs and benefits 
are discounted or reduced to their current value.

These costs and benefits are expressed as a ratio (a benefit-to-cost ra-
tio), a net benefit, or a net cost. A clinical decision maker would choose the 
program or treatment alternative with the highest net benefit or the greatest 
benefit-to-cost (B : C) ratio [9]. Guidelines for the interpretation of this ratio 
are indicated [16; 25; 27] :

−	 If the B : C ratio is greater than 1, the program or treatment is of 
value. The benefits realized by the program or treatment alternative outweigh 
the cost of providing it.

−	 If the B : C ratio equals 1, the benefits equal the cost. The benefits 
realized by the program or treatment alternative are equivalent to the cost of 
providing it.

−	 If the B : C ratio is less than 1, the program or treatment is not eco-
nomically beneficial. The cost of providing the program or treatment alterna-
tive outweighs the benefits realized by it.

Cost-Effectiveness Analysis. Cost-effectiveness analysis (CEA) is a way 
of summarizing the health benefits and resources used by competing health-
care programs so that policymakers can choose among them [17]. CEA in-
volves comparing programs or treatment alternatives with different safety 
and efficacy profiles. Cost is measured in dollars, and outcomes are mea-
sured in terms of obtaining a specific therapeutic outcome. These outcomes 
are often expressed in physical units, natural units, or nondollar units (e.g., 
lives saved, cases cured, life expectancy, or drop in blood pressure) [8; 13]. 

The results of CEA are also expressed as a ratio – either as an aver-
age cost-effectiveness ratio (ACER) or as an incremental cost-effectiveness 
ratio (ICER). An ACER represents the total cost of a program or treatment 
alternative divided by its clinical outcome to yield a ratio representing the 
dollar cost per specific clinical outcome gained, independent of comparators. 
The ACER can be summarized as follows [7; 13; 25]:

This allows the costs and outcomes to be reduced to a single value to 
allow for comparison. Using this ratio, the clinician would choose the alter-
native with the least cost per outcome gained [9]. The most cost-effective 
alternative is not always the least costly alternative for obtaining a specific 
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therapeutic objective. In this regard, cost-effectiveness need not be cost re-
duction but rather cost optimization [14].

Often clinical effectiveness is gained at an increased cost. Is the increased 
benefit worth the increased cost? Incremental CEA can be used to determine 
the additional cost and effectiveness gained when one treatment alternative 
is compared with the next best treatment alternative [7]. Thus, instead of 
comparing the ACERs of each treatment alternative, the additional cost that 
a treatment alternative imposes over another treatment is compared with the 
additional effect, benefit, or outcome it provides. The ICER can be summa-
rized as follows:

Cost-Utility Analysis. Pharmacoeconomists sometimes want to include a 
measure of patient preference or quality of life when comparing competing 
treatment alternatives. Cost-utility analysis (CUA) is a method for compar-
ing treatment alternatives that integrates patient preferences and HRQOL. 
CUA can compare cost, quality, and the quantity of patient-years. Cost is 
measured in dollars, and therapeutic outcome is measured in patient-weight-
ed utilities rather than in physical units. Often the utility measurement used 
is a quality-adjusted life year (QALY) gained. QALY is a common measure 
of health status used in CUA, combining morbidity and mortality data [3]. 

Results of CUA are also expressed in a ratio, a cost-utility ratio (C : U 
ratio). Most often this ratio is translated as the cost per QALY gained or 
some other health-state utility measurement [8; 16]. The preferred treatment 
alternative is that with the lowest cost per QALY (or other health-status util-
ity). QALYs represent the number of full years at full health that are valued 
equivalently to the number of years as experienced. For example, a full year 
of health in a disease-free patient would equal 1.0 QALY, whereas a year 
spent with a specific disease might be valued significantly lower, perhaps as 
0.5 QALY, depending on the disease.

Application of pharmacoeconomics. One of the primary applications 
of pharmacoeconomics in clinical practice today is to aid clinical and policy 
decision making. Through the appropriate application of pharmacoeconom-
ics, practitioners and administrators can make better, more informed de-
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cisions regarding the products and services they provide. Complete phar-
macotherapy decisions should contain assessments of three basic outcome 
areas whenever appropriate: economic, clinical, and humanistic outcomes 
(ECHO). Traditionally, most drug therapy decisions were based solely on 
the clinical outcomes (e.g., safety and efficacy) associated with a treatment 
alternative. Over the past 20 years, it has become quite popular also to in-
clude an assessment of the economic outcomes associated with a treatment 
alternative. The current trend is also to incorporate the humanistic outcomes 
associated with a treatment alternative, that is, to bring the patient back into 
this decision-making equation. This ECHO model for medical decision 
making has become prevalent in current healthcare settings [14]. In today’s 
healthcare environment, it is no longer appropriate to make drug-selection 
decisions based solely on acquisition costs. Thus, through the appropriate 
application of pharmacoeconomic principles and methods, incorporating 
these three critical components into clinical decisions can be accomplished.

Source: [6].

Controversies with Pharmacoeconomic Literature. Over the years, the 
literature has highlighted the misuse of pharmacoeconomic terms, inconsis-
tent reporting, and disagreement on the methods used for pharmacoeconom-
ic analyses. Because pharmacoeconomics is still a fairly new discipline that 
lacks strong consensus with respect to its methods and technically appro-
priate applications, the disagreement between leading researchers in this 
field has been widespread and evident [24]. Unfortunately, this has led to 
some external skepticism, as well as the inability of clinicians to use the 
findings of these analyses as extensively as they could to inform their local 
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decision making [23]. Creating and implementing a standardized system 
for conducting and reporting results of pharmacoeconomic analyses are 
critical to minimize or eliminate some of these controversies. A review of 
national guidelines for various countries was published and revealed some 
areas of emerging standardization [21]. Such a standardized system would 
enhance clinicians’ and decision makers’ comprehension of the available 
data, as well as provide increased assurance that the results reported are 
methodologically sound.

The principles and methods of pharmacoeconomics provide the means 
to quantify the value of pharmacotherapy through balancing costs and out-
comes. Providing quality care with minimal resources is the future, and the 
future is here. By understanding the principles, methods, and application of 
pharmacoeconomics, healthcare professionals will be prepared to make bet-
ter, more informed decisions regarding the use of pharmaceutical products 
and services – that is, decisions that ultimately represent the best interests of 
the patient, the healthcare system, and society.
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ФАРМАКОЕНОМІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Фармакоекономіка визначає, вимірює та порівнює витрати та наслідки 
медикаментозної терапії для системи охорони здоров’я та суспільства. У цій статті 
аналізуються принципи та методи фармакоекономіки та шляхи їх застосування у 
практичній клінічній діяльності, а отже, як вони можуть допомогти в оцінці фарма-
котерапії та інших способів лікування в клінічній практиці. Розуміючи принципи, 
методи та застосування фармакоекономіки, фахівці охорони здоров’я будуть готові 
робити кращі та обґрунтовані рішення щодо використання фармацевтичних про-
дуктів та послуг.

Ключові слова: фармакоекономіка, фармакотерапія, витрати, наслідки, 
фармацевтична допомога.
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ФАРМАКОЭНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ

Фармакоэкономика определяет, измеряет и сравнивает затраты и послед-
ствия медикаментозной терапии для системы здравоохранения и общества. В этой 
статье анализируются принципы и методы фармакоэкономтки и пути их приме-
нения в практической клинической деятельности, а также как они могут помочь в 
оценке фармакотерапии и других способах лечения в клинической практике. По-
нимая принципы, методы и применение фармакоэкономики, специалисты системы 
здравоохранения будут готовы принять обоснованные решения касательно исполь-
зования фармацевтических продуктов и услуг.

Ключевые слова: фармакоэкономика, фармакотерапия, затраты, послед-
ствия, фармацевтическая помощь.
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
В КРАЇНАХ АЗІЇ

У статті аналізуються різноманітні моделі та підходи до впровадження та 
реалізації практики корпоративної соціальної відповідальності в країнах Централь-
ної та Східної Азії. Виявляються спільні та специфічні риси в практиці компаній 
Японії, Китаю, Сінгапуру та Казахстану.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), соціально 
відповідальний бізнес (СВБ), соціальна (нефінансова) звітність, стейкхолдери, Азія.

Постановка проблеми у загальному вигляді. У кожній країні те-
орії і стилі корпоративної соціальної відповідальності (далі – КСВ) 
формуються під впливом національної культури і її специфіки. Прин-
ципова відмінність моделей визначається наступним: бізнес самостійно 
визначає міру свого вкладу в розвиток суспільства або офіційні і неофі-
ційні інститути виробляють узгодження суспільних інтересів, які потім 
трансформуються в обов’язкові вимоги до бізнесу.

Проблема корпоративної соціальної відповідальності все частіше 
знаходить своє відображення в засобах масової інформації та наукових 
роботах видатних вчених. Адже сьогодні жодна компанія в світі не може 
виробляти свої операції, не беручи її до уваги. Необхідно розуміти, що 
соціальна відповідальність бізнесу набагато ширше, ніж прийнято вва-
жати, її можна розглядати як сукупність поведінкових дій підприємства 
щодо своїх співробітників, органів влади, навколишнього середовища 
і суспільства в цілому. Приймаючи рішення, компанії не можуть керу-
ватися виключно почуттям власної вигоди, а зобов’язані враховувати 
можливі наслідки своїх дій на добробут усіх зацікавлених сторін.

Сьогодні для України все ще важливим залишається питання пра-
вильного сприйняття корпоративної соціальної відповідальності як 
представниками бізнесу, так і громадським суспільством. Деякі з кра-
їн Азії знаходяться або нещодавно знаходились на такій саме позиції, 
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тому дослідження їх досвіду (як позитивного, так і негативного) може 
допомогти в створенні української моделі КСВ.

Аналіз наукових публікацій. Ви вчення останніх тенденцій розви-
тку корпоративної соціальної відповідальності в Україні та світі можна 
знайти у працях таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Б.  Кай-
фен, П. Друкер, Ф. Котлер, Н. Л. Кусик, А. В. Ковалевська, М. А. Сапри-
кіна, О. В. Смірнова та ін.

В останні роки розвиток КСВ набирає обертів в країнах Централь-
ної та Східної Азії. Налічується все більше і більше організацій, які 
публікують річні звіти про свою соціальну відповідальність. Азіатська 
модель КСВ характеризується активною роллю держави, а просуван-
ня відбувається завдяки урядовим інституціям, бізнес-асоціаціям та 
університетам. Однак, в них немає єдиного підходу щодо трактування 
цього поняття, не говорячи вже про підтримку міжнародних стандартів, 
зокрема подання нефінансових звітів.

Постановка завдання. Мета статті – дослідити найкращі практики 
соціальної відповідальності бізнесу в країнах Азії, виділити їх суспіль-
ні та специфічні риси.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегія корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ) є в даний час невід’ємним атрибутом, 
що використовується, в першу чергу, великими транснаціональними і пу-
блічними компаніями для підвищення своєї ділової репутації, а також для 
поліпшення таких показників, як капіталізація і прибутковість.

Концепція КСВ – це симбіоз економічних, соціальних та екологіч-
них аспектів діяльності організації з метою управління нефінансовими 
ризиками і для досягнення стійкого і збалансованого розвитку компанії 
в цілому. Сталий розвиток, відповідно до концепції КСВ, може бути до-
сягнуто за рахунок вибудовування плідних та ефективних взаємовідно-
син з усіма зацікавленими особами, або стейкхолдерами, компанії: спів-
робітниками, інвесторами, акціонерами, клієнтами, діловими партнера-
ми, місцевим співтовариством, органами державної та місцевої влади, 
ЗМІ, громадськими організаціями та ін.

КСВ полягає в тому, що компанія бере на себе виконання додаткових 
соціальних, екологічних та інших функцій, не прописаних законодавчо, 
але відповідних «духу» закону. Приміром, компанії інвестують додатко-
ві кошти в навчання своїх співробітників і проведення бізнес-семінарів, 
беруть участь в програмах розвитку місцевої громади, слідують етич-
ного кодексу щодо своїх ділових партнерів і конкурентів, мінімізують 
негативний вплив на навколишнє середовище та ін. В КСВ також не-
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рідко включають і питання, пов’язані зі створенням інноваційних про-
дуктів, а також дослідження і розробки в сфері пошуку альтернативних 
джерел енергії. Найважливішим способом інформування громадськості 
про ініціативи КСВ компанії є корпоративний соціальний звіт, або не-
фінансовий звіт [1].

Західні підприємці основною метою бачать досягнення найвищих 
успіхів. На Сході настільки ж важливим є поєднання досягнення успі-
хів і моральної поведінки. Управління має включати етику корпоратив-
ного управління, мораль підприємців і ставлення працівників до питань 
етики. В даний час новою тенденцією стало використання моральних 
принципів як основи корпоративної культури. На думку дослідників, 
активність західних компаній в реалізації КСВ в значній мірі пов’язана 
з впливом етичних принципів східного менеджменту [2].

Законодавцем моди і родоначальником КСВ визнані американські 
компанії. В Європейських країнах КСВ, в основному, є частиною про-
грам приватно-державного партнерства, тому останнім часом Європа 
все частіше розцінюється як лідер за масштабами застосування і по 
ефективності КСВ програм. Для більшості ж країн Азії концепція КСВ 
є досить новою і повністю не оформилася. Винятком є   Японія, яку ба-
гато дослідників називають світовим лідером в питаннях екологічної 
відповідальності.

Варто відзначити, що в Азії політика КСВ знайшла підтримку в 
особі конфуціанства, основними постулатами якого є людинолюбство, 
гуманність, колективізм, повага до людей, шанування старших. У кор-
поративному сенсі впровадження КСВ в Азії є здебільшого суто добро-
вільним явищем. Крім того, ієрархічність економічних відносин Азії і 
превалювання сімейного контролю не дозволяють досягти прозорості 
бізнесу та ефективності корпоративного управління, що створює певні 
труднощі при впровадженні принципів КСВ [3].

Рівень поширення і особливості даної концепції варіюються в залеж-
ності від країни, так як в кожній країні є власні геополітичні та соціальні 
проблеми, у зв’язку з чим переважна відповідальність за підтримання 
соціальної стабільності знаходиться в руках або бізнесу (Японія), або 
держави (Китай), або громадських організацій (Гонконг). Специфіка 
Сінгапурської моделі КСВ полягає в тристоронній взаємодії з цих пи-
тань між урядом, бізнесом та профспілками. В Японії і Південній Кореї 
добре розвинена система корпоративної соціальної звітності. Бангла-
деш, в свою чергу, практикує податкові відрахування для соціально від-
повідальних компаній, а в Шрі-Ланці стратегія КСВ поширена і серед 
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малого бізнесу, який пов’язує реалізацію даної стратегії з можливістю 
підтримувати мир в країні. Практика створення соціально відповідаль-
ного бізнесу існує і в комуністичному В’єтнамі, де КСВ є предметом 
співпраці Торгової Палати В’єтнаму та Програми розвитку ООН.

Багато ініціатив КСВ в кінцевому підсумку запозичуються азійськи-
ми компаніями у Заходу, проте зазнають певних змін в силу специфіки 
азіатської культури і філософії. Так, наприклад, в просякнутій духом 
колективізму Азії в меншій мірі розвинені такі поняття, як «боротьба 
за рівність людей», «неприйнятність дискримінації» та ін. Азіатські 
компанії адаптують ініціативи КСВ і в тому числі для того, щоб бути 
в руслі світових тенденцій і залишатися конкурентоспроможними на 
глобальному ринку.

Звичайно, не у всіх країнах Азії КСВ розвинена на достатньому рів-
ні. Практично відсутнє правильне трактування терміна КСВ в таких 
країнах, як Пакистан, Філіппіни і Таїланд, де КСВ розуміється лише як 
відрахування грошей на соціальні потреби. В Індонезії державні ініці-
ативи з впровадження КСВ бойкотуються місцевою бізнес-спільнотою, 
яка вважає, що держава лише прагне ввести ще один додатковий соці-
альний податок [4].

Багатогранність Азії не дозволяє виділити єдину модель КСВ, ха-
рактерну для всіх азіатських країн, так як вони знаходяться на різних 
рівнях розвитку, мають свою специфіку, і в багатьох з них концепція 
соціально відповідального бізнесу ще не вкоренилася в достатній мірі.

Країнні особливості КСВ в Азії можуть бути розглянуті на прикладі 
таких країн, як Японія, Китай і Сінгапур. Японія має технологічно роз-
винену економіку і є лідером в питаннях екології. Інтерес до Китаю за 
останні десятиліття неухильно зростає в зв’язку з високими темпами 
росту його економіки, яка на даний момент є однією з найбільших еко-
номік світу. Досвід Сінгапуру, в свою чергу, представляє великий на-
уковий інтерес, так як дана країна продемонструвала грандіозний еко-
номіко-соціальний стрибок, перетворившись з представниці третього 
світу в найбільший фінансовий центр і країну з високим рівнем життя.

Соціальна відповідальність корпорацій в Японії підтримується 
культурними традиціями країни. Японська модель КСВ передбачає со-
ціальну згуртованість на рівні компанії і ділову згуртованість на рівні 
індустріальної групи. Для японської моделі характерна активна роль 
держави, яке протягом довгого часу брала участь в корпоративному 
стратегічному плануванні [5].
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Управління бізнесом орієнтоване не тільки на отримання прибутку; 
воно засноване на правильному сприйнятті буття, суспільства і навко-
лишнього світу, усвідомленні своєї відповідальності перед суспіль-
ством і прагненні до прогресу цивілізації в цілому.

Японське слово, що означає бізнес («keiei») складається з двох 
слів – «kei», що означає «керувати світом у гармонії, сприяючи до-
бробутові людей», та «ei», що означає «постійно  докладаючи зусиль 
для досягнення» [6]. Отож, саме поняття «бізнес» в Японії передбачає 
складову КСВ. Найпоширеніший вияв цього твердження – корпора-
тивні зобов’язання в Японії щодо добробуту співробітників: «shokai 
koyo», що означає «мати постійну роботу» [1, с. 62-63]. З огляду на 
це таку модель КСВ у певних аспектах можна навіть порівняти з єв-
ропейською.

Серед азіатських країн саме японська модель КСВ є найбільш роз-
виненою і динамічною. Японські компанії, спочатку в силу традицій і 
жорстких умов внутрішньої конкуренції в минулому, були орієнтовані 
на вибудовування стабільних відносин зі стейкхолдерами, тобто на со-
ціальну відповідальність.

Основи відповідальної поведінки щодо партнерів і клієнтів були 
закладені ще в епоху Токугава (1603-1867 рр.), коли в процесі госпо-
дарської діяльності складалася етика торгово-підприємницького стану. 
Тоді Японія не вела жвавої зовнішньої торгівлі, внутрішній ринок був 
вузьким, а ринок праці – обмеженим. Тому підприємцям, щоб досягти 
успіху, доводилося думати не про те, як отримати миттєвий прибуток, а 
про те, як розвинути і зміцнити свою справу, щоб вистояти в конкурент-
ній боротьбі на вузькому внутрішньому ринку.

Бажаючи залучити й утримати клієнтів, японські компанії прагнули 
до встановлення з ними довірчих і довгострокових відносин. При цьо-
му чесність, люб’язність, привітність і дотримання ділової етики брали 
гору над прибутком. «Турбуйся не про прибуток, а про добре ім’я» –
таке прислів’я було в ходу у японських торговців, які приділяли велику 
увагу репутації свого товару і свого закладу [7]. Споживач для японців 
і донині розглядається як благодать, якої фірма зобов’язана своїм успі-
хом. Японці люблять повторювати «о-кяку сама ва о-ками сама», що 
буквально означає: клієнт – це Бог.

Маючи в своїй основі традиції довічного найму, японська компанія 
сприймається співробітниками як якась «виробнича сім’я». Працівник 
вважається членом «своєї» сім’ї, тому його відповідальність і права ви-
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ходять далеко за рамки звичайних трудових обов’язків. Корпорація, в 
свою чергу, підтримує людину протягом всього життєвого шляху: допо-
магає в придбанні житла, виділяє фінансову допомогу при народженні 
дітей, а потім їх навчанні, виплачує щедрі вихідні допомоги і корпора-
тивні пенсії.

Варто також відзначити, що в Японії довгий час прибуток не був 
критерієм успіху і показником ефективності компанії – таким вважа-
лася частка ринку. Тільки останнім часом підхід дещо змінився. За да-
ними Японської Асоціації Маркетингу, багато японських компаній в 
даний час бачать можливість свого зростання не в прагненні домінува-
ти на ринку, а в завоюванні споживчої лояльності [8]. У зв’язку з цим, 
більшість японських компаній вже підхопило ідею КСВ як інструменту 
вибудовування стратегії, орієнтованої на потреби суспільства. Напри-
клад, японська компанія з надання фінансових послуг Aiful Corporation 
формулює свою місію в такий спосіб: «Наша місія – кожен день заво-
йовувати прихильність суспільства. Ми прагнемо до багатства і про-
цвітання наших клієнтів, постачальників, акціонерів і співробітників».

Говорячи про екологічну відповідальність, варто згадати одного зі 
світових лідерів по виробництву автомобілів, компанію Toyota Motor, 
яка активно просуває на автомобільний ринок гібридні технології і є 
першою компанією, що почала масове виробництво і продаж гібридних 
автомобілів [9]. Більш того, недавно найбільші японські автовиробни-
ки, включаючи Toyota Motor, створили об’єднану компанію CHAdeMO, 
яка займеться розробкою загальних стандартів для зарядки японських 
електромобілів і створенням глобальної мережі електрозаправок.

Японія вважається одним з лідерів в області екологічної відповідаль-
ності та підготовки корпоративної соціальної звітності. Японські компа-
нії знаходяться «в тренді» загальносвітового вектора КСВ, використову-
ють схожі з Заходом інструменти корпоративної соціальної політики і не 
обмежуються декларуванням своїх ініціатив КСВ, а створюють спеціаль-
ні органи контролю за виконанням цих ініціатив. Соціально відповідаль-
на поведінка, повага до людей і природи закладені в традиціях японської 
культури, що надає японської моделі КСВ певну специфіку. Варто також 
відзначити, що багато дослідників говорять про схожість японської моде-
лі КСВ з аналогічною моделлю Південної Кореї.

Незважаючи на тридцять років швидкого економічного зростання, 
Китай залишається досить бідною країною з величезною кількістю 
найгостріших проблем. Не останнє місце в цьому списку займають 
загроза внутрішніх бунтів і повстань, а також насувається екологічна 
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катастрофа, що провокується надзвичайно високим рівнем забруднен-
ня повітря і води. І в даний час тільки висока концентрація політичної 
влади і ефективне управління країною дозволяють КНР грати роль по-
тужного і незалежного центру сили. У зв’язку з цим, китайську модель 
КСВ зараз асоціюють з досить серйозним державним регулюванням.

Спочатку в Китаї не існувало такого поняття, як корпоративна соці-
альна відповідальність. Воно виникло в результаті недавньої інтеграції 
КНР в економічні відносини з Заходом. Однак в Китаї існують і власні 
традиції соціальної орієнтації підприємств. З 1950-х років в країні іс-
нував виробничий і соціально-культурний осередок суспільства – дань-
вей, який представляв собою свого роду трудовий колектив. У даньвей 
всі соціальні питання (житло, діти, сім’ї та їх побут, соціальне стра-
хування, соціальне забезпечення і т.д.) вирішувалися централізовано 
через представника партії. Положення партійного працівника безпосе-
редньо залежало від результатів діяльності підприємства, що не завжди 
було ефективно, так як партійний працівник міг спотворювати інформа-
цію про підприємство, переслідуючи власні кар’єрні цілі. Пізніше «сис-
тема даньвей» перестала існувати, проте деякі її елементи збереглися 
на держпідприємствах Китаю і донині. Однак в даний час поступово 
відбувається процес скорочення державних підприємств і виникнення 
приватних. Функції КСВ в цьому випадку все частіше перекладаються 
на державу, яка активно впроваджує стандарти екологічної та соціаль-
ної відповідальності в ділову практику ведення бізнесу.

У 2006 році уряд КНР опублікував Рекомендації зі складання кор-
поративної соціальної звітності в Китаї. Держава закликає компанії 
впроваджувати стратегію КСВ з метою поліпшення бренду, репутації 
та конкурентоспроможності китайських товарів. Зокрема, Китай прагне 
позбутися негативного сприйняття споживачами товарів бренду «made 
in China» [10].

Стимулювання соціально-екологічної відповідальності в банківсько-
му секторі здійснює Народний Банк Китаю (НБК), використовуючи ін-
струменти грошово-кредитної політики, в тому числі процентну став-
ку. У 2007 році, НБК спільно з Міністерством охорони навколишнього 
середовища Китаю і Комісією з регулювання банківської діяльності 
Китаю створили «зелену» систему кредитування, спрямовану на об-
меження доступу до кредитів для компаній, які порушують екологічне 
законодавство.
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Китай велику увагу починає приділяти розробці альтернативних 
джерел енергії. Більш того, в даний час Китай розглядається як один з 
найбільш привабливих регіонів з точки зору інвестування в проекти з 
поновлюваних джерел енергії.

Китайська держава також займається процесом створення потужної 
системи соціального забезпечення для величезних мас населення. Про-
те, система пенсійного та медичного страхування в Китаї ще досить 
слабка, щоб надати більшості громадянам страховку на випадок хво-
роби, виплату пенсій та допомог. У зв’язку з цим, китайська держава 
вважає, що компанії повинні підтримати ініціативу держави і взяти на 
себе відповідальність по соціальному забезпеченню та фінансуванню 
благодійних програм. Таким чином, можливим варіантом розвитку по-
дій є відновлення «системи даньвей» на підприємствах. При цьому цен-
тралізоване підпорядкування, ймовірно, буде трансформовано в певний 
розподіл відповідальності за соціальні питання між керівництвом і ме-
неджментом компанії.

Західні компанії, які здійснюють діяльність в Китаї, активно впрова-
джують принципи КСВ на своїх китайських підприємствах, проте в ба-
гатьох великих китайських компаніях соціально відповідальна поведін-
ка ще не стала частиною довгострокової стратегії компаній, а ініціативи 
КСВ часто обмежуються разовими благодійними проектами або піар 
акціями. Корпоративна нефінансова звітність, як і спланована і чітка 
КСВ-стратегія, в основному, присутні у підприємств, що знаходяться 
в повній або частковій власності держави – China Huadian Corporation, 
PetroChina, China Minmetals Corporation та інші. Китайські компанії, які 
вийшли на глобальний рівень, також мають подібні звіти (наприклад, 
Alibaba Group), проте інформація в них часто надається лише на китай-
ській мові.

Сучасна Китайська модель КСВ передбачає, по-перше, підтримку 
розвитку компанії, в тому числі і розвиток соціальних послуг: вклад в 
соціальний розвиток, відрахування якомога більше податків, надання 
якомога більше нових робочих місць, прагнення приносити більше сус-
пільної користі. По-друге, підтримується взаємозв’язок розвитку і ін-
тересів компанії і персоналу. Розвиток персоналу, на думку китайських 
експертів в області КСВ, слід зробити відправною точкою для розвитку 
компанії, що стане опорою подальшого прогресу компанії. По-третє, 
підтримка гармонійного розвитку підприємницьких структур вклю-
чає дбайливе ставлення до екологічного середовища, особливо в сфері 
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економії ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища, 
здійснення гармонійного поєднання розвитку компанії і природного се-
редовища [5].

В кінці 50-их років минулого століття в результаті розпаду Британ-
ської імперії Сінгапур став самоврядною державою, а в 1965 році отри-
мав незалежність. За ці півстоліття країна здійснила справжній прорив, 
перетворившись з бідної країни з високим рівнем смертності, злочин-
ності і розгулом наркоторгівлі в процвітаючий і високорозвинений фі-
нансово-економічний центр. Стратегія економічного розвитку Сінга-
пуру базувалася, насамперед, на інвестиціях в людський капітал і на 
боротьбі з корупцією. В даний час показники злочинності та корупції в 
Сінгапурі є одними з найнижчих в світі, а сама країна стала привабли-
вим місцем для ведення бізнесу. Багатонаціональний характер Сінгапу-
ру і офіційно закріплена багатомовність спрощують ведення бізнесу як 
із західними, так і з азіатськими країнами, а також забезпечують адап-
тацію західного досвіду КСВ.

Сінгапурська модель КСВ формується досить швидкими темпами, 
запозичуючи досвід, перш за все, англо-американської моделі, чому 
значною мірою сприяє відсутність мовного бар’єру. У Сінгапурі не-
фінансова звітність в більшій мірі характерна для транснаціональних 
компаній, які здійснюють свою економічну діяльність в Сінгапурі, і в 
меншій мірі, для національних компаній країни.

Концентрація великої кількості ТНК суттєво вплинула на формуван-
ня сінгапурської моделі КСВ, яка, на думку багатьох дослідників, схожа 
з англо-американською моделлю [11]. У Сінгапурі, як і в Великобри-
танії і США, добре розвинені механізми корпоративного управління і 
контролю, що зумовлено наявністю великої кількості публічних ком-
паній. У 2005 році Міністерством фінансів Сінгапуру був прийнятий 
Кодекс корпоративного управління, що містить набір рекомендацій з 
корпоративного управління для сінгапурських компаній. Даний Кодекс 
багато в чому спирається на принципи корпоративного управління, роз-
роблені ОЕСР. Питання КСВ в Сінгапурі є предметом тристоронньої 
співпраці між урядом, бізнесом та профспілками. У лютому 2004 року 
Британська Вища Комісія організувала в Сінгапурі семінар з КСВ, в 
результаті якого сінгапурський Національний Конгрес Профспілок, Біз-
нес Федерація Сінгапуру і Національна Федерація роботодавців Сінга-
пуру прийняли Національну Трипартистську Ініціативу (НТІ) по впро-
вадженню принципів КСВ в практику сінгапурських компаній. У січні 
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2005 року НТІ, за аналогією з Глобальним Договором ООН (учасником 
якого є і Сінгапур), затвердила Сінгапурський Договір з КСВ, місією 
якого стало просування ініціатив соціально відповідального бізнесу та 
створення платформи для співпраці з цих питань між компаніями і їх 
стейкхолдерами. У 2006 році була проведена перша Національна кон-
ференція з КСВ, в якій взяли участь понад 600 представників бізнесу 
та неурядових організацій. Перераховані вище кроки започаткували 
утвердження стратегії КСВ в бізнес-співтоваристві Сінгапуру, а також 
правильне трактування даної концепції.

На офіційному сайті Сінгапурського договору з КСВ йдеться про те, 
що КСВ актуальна також для малого і середнього бізнесу, яким для до-
тримання принципів КСВ «зовсім не обов’язково знову винаходити ко-
лесо, а досить лише продовжувати вже існуючу практику ведення бізне-
су, максимізуючи її ефективність і впроваджуючи в загальну стратегію 
розвитку компанії» [12].

В даний час учасниками Сінгапурського договору з КСВ є такі відомі 
міжнародні компанії, як Shell, Standard Chartered, Credit Suisse, а також 
великі сінгапурські компанії, включаючи Singapore Airlines і Singapore 
Telecommunications [11].

Національні компанії Сінгапуру також активно впроваджують ме-
ханізми КСВ в свою практику. Наприклад, національна авіакомпанія 
Сінгапуру Singapore Airlines надає спонсорську підтримку мистецтва, 
освіти і спорту, бере участь в програмах з охорони здоров’я і надає звіт 
про свої ініціативи в області охорони навколишнього середовища. Пи-
тання екології є пріоритетними і для сінгапурського сільськогосподар-
ського холдингу Wilmar International Limited, основним бізнесом якого 
є виробництво пальмового масла. Компанія приділяє велику увагу пи-
танням збереження біорізноманіття, відповідального обробітку планта-
цій, економії води та скорочення шкідливих викидів. Однак ні Singapore 
Airlines, ні Wilmar International Limited не публікують корпоративну со-
ціальну звітність, яка б відповідала міжнародним стандартам.

Серед країн Центральної Азії Республіка Казахстан (РК), мабуть, є 
лідером в області КСВ. Адже перші передумови для розвитку соціаль-
ної відповідальності в незалежному Казахстані з’явилися ще в середині 
1990-х з приходом на ринок іноземних компаній, які вже тоді демон-
стрували свою соціальну відповідальність [13]. Однак, незважаючи на 
це, ще буквально п’ять років тому поняття КСВ вважалося відносно 
новим в Казахстані. Сьогодні ж, обізнаність населення і компаній про 
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основні принципи соціальної відповідальності зростає швидкими тем-
пами. Проте, єдиного розуміння концепції КСВ в Казахстані поки ще не 
сформувалося [14].

Згідно з результатами опитування, проведеного Центром досліджень 
«САНДЖ» в 2013 році, тільки 63 % представників бізнесу РК обізнані 
про КСВ, з них великі компанії – на 100 %, а ось малий бізнес – лише 
на 47 %. Значні прогалини з розумінням КСВ відзначені у державних 
службовців і представників цивільної громадськості. Як ті, так і інші 
розглядають соціальну відповідальність бізнесу виключно як благодій-
ність [15].

Серед казахстанських компаній тільки 57 % вважають, що бізнес по-
винен бути соціально відповідальним. Більш того, більшість респон-
дентів вважають, що КСВ – це прерогатива великого бізнесу, а також 
компаній, що завдають шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю 
населення, наприклад, таких як нафтогазові і гірничодобувні підприєм-
ства. Малий бізнес, на відміну від середнього і великого, на сьогодніш-
ній день не готовий активно залучатися до КСВ [15].

Основними чинниками, що перешкоджають компаніям здійснювати 
заходи щодо соціальної відповідальності, є: брак фінансових коштів; 
відсутність стимулювання з боку держави; недостатність відповідних 
знань і навичок; недосконалість нормативно-правової бази; відсутність 
інформації в суспільстві; недостатнє визнання громадськістю вкладу 
компаній в суспільство і труднощі вимірювання ефекту КСВ. Незва-
жаючи на те, що Податковим кодексом РК передбачені податкові від-
рахування на благодійність в розмірі 3 %, для багатьох компаній це не 
є стимулом, так як ставка сама по собі невелика, а процедура подачі 
документів для підтвердження даного вирахування характеризується 
високим ступенем бюрократизму.

Сьогодні соціальна відповідальність бізнесу визнана найважли-
вішою складовою довгострокової стратегії сталого розвитку Респу-
бліки Казахстан. Про це свідчить створення «Національної концепції 
корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Казахстані на  
2015-2020 рр.», метою якої є вироблення єдиного підходу до систем-
ного розвитку КСВ і створення сприятливих умов для інтеграції КСВ 
в діяльність компаній для досягнення стійкого розвитку Казахстану. 
Відмітна особливість концепції полягає в тому, що в ній розглядається 
єдиний підхід до просування КСВ в Казахстані, заснований на погли-
бленні партнерства, в якому держава, бізнес і цивільний сектор віді-
грають активну роль [13].
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Висновки та пропозіції. Концепція КСВ поступово проникає і в 
азіатські країни, перш за все, завдяки досвіду транснаціональних ком-
паній. Однак більш-менш сформована і конкурентоспроможна модель 
КСВ присутня лише в Японії, яка вважається одним зі світових лідерів 
в області екологічної відповідальності. Крім того, японські автовироб-
ники займають передові позиції в галузі інноваційних розробок.

В інших країнах Азії специфіка КСВ визначається традиціями, 
культурою, геополітичним становищем та особливостями корпора-
тивних відносин тієї чи іншої країни. Специфіка китайської моделі 
КСВ полягає в переважаючою ролі держави, яка прагне просувати 
практику відповідальної поведінки в питаннях екології та соціальної 
сфери, в зв’язку з наростаючими соціальними ризиками і екологічною 
катастрофою, що насувається в країні. Сінгапурська модель КСВ фор-
мується досить швидкими темпами, запозичуючи досвід, перш за все, 
англо-американської моделі, чому значною мірою сприяє відсутність 
мовного бар’єру.

В Казахстані велика частина представників громадянської громад-
ськості задоволена соціальною поведінкою вітчизняних компаній. Про-
те, акціонери, працівники компаній і державні структури вважають, що 
підприємства Казахстану повинні більше уваги приділяти виконанню 
економічної та правової відповідальності. У той же час, члени грома-
дянського суспільства вважають, що організаціям необхідно більше 
приділяти уваги етичній та філантропічній відповідальності.

Корпоративна соціальна відповідальність має великий потенціал 
розвитку в країнах Центральної та Східної Азії, однак на сьогодніш-
ній день існує безліч непорозумінь з даного питання, в першу чергу 
щодо визначення і трактування самого поняття КСВ. У всіх розгляну-
тих країнах концепція КСВ продовжує формуватися. Сутність концепту 
в основному розуміють іноземні компанії, вони ж і ініціюють більшість 
соціальних проектів. Багато таких проектів носять разовий іміджевий 
характер. Варто очікувати, що концепція КСВ в азіатських країнах буде 
розвиватися в напрямку відповідності світовим напрацюванням і стан-
дартам в області соціально відповідального бізнесу.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СТРAНАХ АЗИИ

Аннотация. В статье приводится анализ различных моделей и подходов 
к внедрению и реализации практики корпоративной социальной ответственности 
в странах Центральной и Восточной Азии. Определяются общие и специфические 
черты в практике компаний Японии, Китая, Сингапура и Казахстана.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ASIAN 
COUNTRIES

Summary
The purpose of this article is studying of modern CSR practices among Asian’s 

countries. During the investigation the chronological, comparative and statistical meth-
ods were used.

Different models and approaches to the introduction and implementation of 
CSR’s practices in Central and Eastern Asia were analyzed. Common and specific fea-
tures in companies’ practice in Japan, China, Singapore and Kazakhstan were identified. 
The materials of the article could be used by representatives of business, government 
and civil society.

Corporate social responsibility has great potential for development in Central 
and Eastern Asia, but today there are many misunderstandings on this issue, especially 
regarding the definition and interpretation of the CSR’s concept. In all these countries 
CSR’s concept continues to develop. The essence of the concept is basically understood 
by foreign companies, which also trigger many social projects. Many of these projects 
have a one-time image character. It should be expected that the concept of CSR in Asian 
countries will develop towards match international experience and standards in the field 
of socially responsible business.

Keywords: corporate social responsibility (CSR), social responsibility of busi-
ness, social (non-financial) reporting, stakeholders, Asia.
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	 відповідно  до  вимог  Постанови  Президії  ВАК  України  від 

15.01.2003 р. №7-05/1, в статті необхідно жирним виділити наступні еле-
менти: 

−	 Постановка проблеми у загальному вигляді.
−	 Аналіз досліджень і публікацій останніх років.
−	 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
−	 Постановка завдання.
−	 Виклад основного матеріалу дослідження.
−	 Висновки дослідження.
−	 Перспективи подальших розробок.
Статті, що було оформлено з порушенням зазначених вимог, редакці-

єю не розглядаються, про що повідомляється авторові.
До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна те-

орія і практика управління» подається:
	 друкований примірник, підписаний авторами;
	 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі 

Microsoft Word (*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора;
	 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю;
	 на окремому аркуші –  відомості про  автора: прізвище,  ім’я, 

по-батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вче-
не звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення автор-
ського примірника збірнику, електронна адреса.

Довідка про автора
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До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 
управління» подається: 

 друкований примірник, підписаний авторами; 
 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Microsoft Word 

(*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора; 
 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю; 
 на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові повністю, 

організація, посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, поштова 
адреса для направлення авторського примірника збірнику, електронна адреса. 

 
Довідка про автора 

П.І.Б.  
Місце роботи  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Контактний телефон  
E-mail  
Поштова адреса  

 
Оригінальність і плагіат 
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а якщо автори викори-

стовували роботи та / або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформ-
лені у вигляді цитат. 

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. 
 
Множинні, повторні та конкуруючі публікації 
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме досліджен-

ня, у більш ніж одному науковому виданні або первинній публікації. Подання статті до 
більш ніж одного наукового видання одночасно розцінюється як неетична поведінка і є не-
прийнятним. 

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше опубліковані статті. 
У випадку, якщо автор у вторинній публікації використовує матеріали попередніх праць, ав-
тор має навести посилання на первинну статтю.  

 
Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні виправлення, скоро-

чення і відхилення статей.  
Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, статистичних даних, 

цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори матеріалів. Рукописи статей та електронні 
носії авторам не повертаються. 

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується.  
 
Статті слід подавати до редакційної колегії збірника наукових праць: 
Кафедра економіки та управління, економіко-правовий факультет Одеського націо-

нального університету імені І.І. Мечникова, Французький бульвар 24/26, каб.49, м. Одеса, 
Україна,65058, тел. +380-48-776-22-28  

чи надсилати електронною поштою за адресою: rinek@onu.edu.ua 
Електронна версія збірнику наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і 

практика управління»  знаходиться на офіційному сайті: http://rinek.onu.edu.ua 
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Оригінальність і плагіат
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а 

якщо автори використовували роботи та / або вислови інших людей, 
вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат.

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є 
неприйнятним.

Множинні, повторні та конкуруючі публікації
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те 

саме дослідження, у більш ніж одному науковому виданні або первин-
ній публікації. Подання статті до більш ніж одного наукового видання 
одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше 
опубліковані статті. У випадку, якщо автор у вторинній публікації ви-
користовує матеріали попередніх праць, автор має навести посилання 
на первинну статтю. 

Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні ви-
правлення, скорочення і відхилення статей. 

Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, ста-
тистичних даних, цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори ма-
теріалів. Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується. 

Статті слід подавати до редакційної колегії збірника наукових праць:
Кафедра економіки та управління, економіко-правовий факультет 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Французький 
бульвар 24/26, каб.49, м. Одеса, Україна,65058, тел. +380-48-776-22-28  чи 
надсилати електронною поштою за адресою: rinek@onu.edu.ua

Електронна версія збірнику наукових праць «Ринкова економіка: 
сучасна теорія і практика управління»  знаходиться на офіційному 
сайті: http://rinek.onu.edu.ua
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