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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА 
М. И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО

Статья посвящена анализу трех работ выдающегося отечественного 
экономиста М. И. Туган-Барановского. Рассматриваются особенности исследова-
тельского поиска с позиций исторического контекста. Актуализируются необхо-
димость исследования междисциплинарных проблем историко-экономической 
эвристики. Приводятся доказательства системности методологического инстру-
ментария в работах М. И. Туган-Барановского, значения его методологии для 
современных экономических исследований. Поднимается вопрос о необходимости 
развития духовных производительных сил современного общества. Предлагается 
рассматривать инверсионность как внутренний механизм качественных изменений 
процесса развития.     

Ключевые слова: историко-экономическая эвристика, исследователь-
ский поиск, методология экономического исследования, когнитивный меха-
низм, историко-экономическая информация, динамика экономической системы, 
понятийный и категориальный аппарат науки, реальная хозяйственная жизнь, ко-
операция, плановое управление, ползучий эмпиризм, духовные производительные 
силы, механизм инверсии, преобразующий потенциал общества.

Постановка проблемы в общем виде. Разработка современных 
междисциплинарных проблем историко-экономической эвристики 
и её сердцевины инверсионно-полевого подхода предполагает так-
же обобщение методического опыта экономических исследований. 



9

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 2 (39) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 2 (39)    ISSN 2413-9998

Осмысление их положительных и отрицательных результатов. В связи 
с этим особый интерес вызывают основные работы выдающегося от-
ечественного экономиста М. И. Туган-Барановского: «Периодические 
промышленные кризисы», «Русская фабрика»,  и «Социальные основы 
кооперации».

Постановка задания. Рассмотреть особенности исследовательского 
поиска М. И. Туган-Барановского и показать актуальность его методо-
логического инструментария для современных экономических иссле-
дований. Определить важность экономической информации и харак-
тер ее достоверности при разработке механизмов развития общества. 
Обосновать предложения о необходимости активного развития духов-
ных производительных сил общества и процессов историко-экономи-
ческой эвристики. 

Анализ последних исследований и публикаций. В работе над дан-
ной статьей авторы использовали работы М. И. Туган-Барановского  
[4-6], Р. М. Нуреева [3], М. С. Мельника [2].

Изложение основного материала. Известная работа М. И. Туган-
Барановского «Промышленные кризисы» была издана в 1894 году [4]. 
К этому времени в понимании основных причин кризисов царил пол-
ный хаос. Экономист Бергман в книге «История политико-экономиче-
ских теорий кризисов» (1895 г.) насчитал свыше 200 различных точек 
зрения на эту проблему. Честь её решения принадлежала М. И. Туган-
Барановскому. Он создал свою теорию возникновения и периодичности 
кризисов, предложил новую концепцию конъюнктуры, которая свиде-
тельствовала, что капитализму угрожает крах, что он имеет значитель-
ные резервы трансформации и прогресса. Книга была переведена на 
немецкий, французский и другие языки. Западно-европейские исследо-
ватели признали её новаторский характер. В. Зомбарт назвал автора от-
цом новой теории кризисов. Положительно оценили работу Ж. Лескюр, 
Г. Шмоллер, К. Шпитгофф, А. Шумпетер и др. Д. М. Кейнс заявил, что 
труд Туган-Барановского оказал на его научные взгляды существенное 
влияние. В связи с этим, рассматривая произведения автора в свете со-
временных теоретико-методологических проблем, мы вправе поставить 
следующий вопрос: Какой когнитивный механизм определил новатор-
ские результаты его исследования? Ответ на него имеет чрезвычайно 
важное значение. Он непосредственно связан с вышеуказанными зада-
чами, критическим пересмотром и совершенствованием методологии 
экономических наук. Рассматривая с этой целью методологический ин-
струментарий М. И. Туган-Барановского – обнаруживаем следующее:
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1. Исследователь придерживается не фрагментного, а целостного 
подхода к хозяйству. В этом он следует приемам Ф. Кене, Р. Джонса, 
К.  Маркса.

2. Основой макроэкономического анализа является историко-эконо-
мическая информация. И в этом случае автор использует опыт синтеза 
историко-экономического и теоретического у А. Р. Ж. Тюрго, А. Смита, 
К. Маркса. Правда,  последние существенно превышают его в разноо-
бразии приемов использования синтезированных знаний. 

3. Существенным методологическим преимуществом является обраще-
ние к экономической динамике процессов и явлений. Известно, что ста-
тический подход был одним из главных недостатков большинства иссле-
дований посвященных экономической теории. Не случайно А. Маршалл 
подчеркивал, что главные проблемы заключены в сфере динамики. 

4. Но автор идет дальше, Он обращается к внутренним механизмам 
динамики экономической системы, рассматривает инновации как ис-
точник движения, актуализирует, по существу, анализ процесса разви-
тия. Это огромный шаг вперед. И в настоящее время интеграция углу-
бленных представлений о процессе развития в общую экономическую 
теорию, экономическую историю отраслевые науки становятся глав-
ным условием их дальнейшего развития. 

5. Новое знание, таким образом, возникает на основе: (1) формиро-
вании новых теоретических представлений о развитии; (2) интеграции 
историко-экономических знаний, данных статистике, критического пе-
ресмотра уже существующих теорий; (3) углубленного теоретического 
анализа; (4) развития теоретических положений в ходе исследования. 

Таким образом, все это  существенно актуализирует проблему полу-
чения новых знаний. Исходя из этого, с учетом методологического опы-
та М. И. Туган-Барановского, сегодня мы можем сделать следующий 
основной вывод: современным экономическим наукам необходимо 
новое понимание метода. Метод должен быть не произвольным набо-
ром приемов, хотя и этот путь дает иногда положительные результаты  
(о чем свидетельствует опыт инструменталистов). Метод, в соответ-
ствии с тенденциями современного производства, должен стать кла-
стером, где каждое из звеньев способствует усилению эффективности 
другого. Его основой следует считать интеграцию методологического 
инструментария всех смежных экономических наук. В ходе познания 
он сам должен быть предметом критического исследования и совер-
шенствования. В структуру кластера следует включить и самого иссле-
дователя, точнее объем и творческий потенциал его познаний в основ-
ных и вспомогательных науках.
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Особенность кластерного подхода заключается в использовании эв-
ристических, в частности, инверсионных приемов. Их мы также нахо-
дим в произведениях Туган-Барановского. Достаточно указать на его 
синтез трудовой теории стоимости и теории полезности, понимание 
сетевого характера взаимосвязей в мировой экономике и др. Его бо-
гатый исследовательский опыт подтверждает, что эвристические при-
емы не являются искусственными волюнтаристскими конструкциями, 
а диктуются реальным процессом развития.  А  инверсионность сле-
дует считать основной характерной чертой этого процесса. А если это 
так, то, по-видимому, ученые Одесского экономического университета, 
разрабатывающие начала историко-экономической эвристики стоят на 
правильном пути [1; 7; 8]. 

Следующий историко-экономический труд М. И. Туган-Барановского 
«Русская фабрика» вышел в 1898 году [5]. В нем обстоятельно анали-
зировалось развитие производства в ХІХ веке, рассматривалась доре-
форменная и пореформенная фабрики вплоть до 90-х годов ХІХ сто-
летия. Это была одна из первых работ посвященных предприятию как 
институту, его влиянию на другие формы организации производства и 
общественную жизнь в целом. Она способствовала осознанию россий-
ской экономической деятельности и, в частности, процесса утвержде-
ния рыночных, капиталистических отношений. Рассматривая процесс 
формирования основных форм организации производства, М. И. Туган-
Барановский отходит от схемы К. Маркса, который, как известно, пола-
гал, что за капиталистической кооперацией следуют мануфактура и фа-
брика. На основе историко-экономических данных Туган-Барановский 
утверждал, что в России на протяжении длительного периода развитие 
шло в обратном направлении: от фабрики к наемному домашнему труду 
и через него самостоятельному кустарю, а также утверждалось,  что 
мелкое ремесло, возникающее в этих условиях,  тормозило развитие 
фабрики. При этом автор не упускал из виду общей тенденции – ста-
новления капиталистических отношений. Сегодня, сравнивая эти два 
подхода мы видим, что речь идет о двух аспектах виденья одного и того 
же процесса: на глобально теоретическом уровне и на уровне конкрет-
ного эмпирического исследования. Конечно, второй аспект богаче, раз-
нообразней общей теоретической схемы. Здесь и временные обратные 
тенденции, и неожиданное воздействие на ведущие процессы. Но важ-
но также определить приоритет именно методологических выводов из 
этого сопоставления. А они заключаются в следующем:
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1. Историко-экономическое исследование может и должно ста-
вить теоретические проблемы, «атаковать» теорию в интересах ее до-
полнения, совершенствования.

2. Историко-экономическое исследование может служить основой 
проверки экономической теории, но только в том случае, если оно уже 
интегрировало отдельные положения этой теории и, в целом, превыша-
ет ее в части комплексного использования разнообразного методологи-
ческого инструментария. 

В рассматриваемом случае положительным фактом является новая 
дополнительная информация. Именно она позволила выдвинуть аль-
тернативную точку зрения. Уже поэтому в теории следует стремиться 
к максимальному учету историко-экономического материала. Но иссле-
довательский опыт М. И. Туган-Барановского свидетельствует о том, 
что на путях взаимодействия экономической теории и экономической 
истории историки-экономисты должны обращать особое внимание на 
понятийно-категориальный аппарат своей науки (Автор «Русской фа-
брики» подобно К. Бюхеру не различал понятие «мануфактура» и «фа-
брика», не видел их существенных особенностей). Последнее обстоя-
тельство подсказывает нам необходимость разработки историко-эконо-
мической модели предприятия. Такая модель может быть создана на ос-
нове общей и отраслевой экономической теории. Она будет способство-
вать углублению историко-экономического анализа на микроуровне и, 
таким образом, создает еще один мост между экономической историей 
и названными науками. Одновременно это позволит более глубоко про-
никнуть в содержание современного производства и выйти на целый 
ряд актуальных практических проблем. Таким образом, постепенно бу-
дет решаться и проблема «неспособности теории осмыслить реальную 
хозяйственную жизнь», актуальность которой подчеркивает современ-
ный французский экономист Жак Сапир в работе «К экономической те-
ории неоднородных систем» (2001 г.).

Рассматриваемую работу М. И. Туган-Барановского характеризует 
стремление и многогранному анализу и систематическому расширению 
историко-экономической информации. На первый взгляд, факты, харак-
теризующие отдаленное экономическое прошлое могут заинтересовать 
только специалистов занятых ретроспективой. При ближайшем же рас-
смотрении и сравнении однородных явлений с современными фактами 
этого же класса обнаруживается, что целый ряд из них в модифици-
рованной форме продолжает существовать и в нашей украинской дея-
тельности. Возьмем, к примеру, рабочее законодательство, в частности 
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закон об ограничении рабочего дня до 11,5 часа (1897 г.). Закон принят, 
говорит автор, но в нем отсутствуют статьи о наказаниях за его наруше-
ние. Кроме того, он разрешает сверхурочные работы. Присмотревшись 
к современному хозяйственному законодательству, мы обнаружили, что 
такого рода методологическая не проработанность во многом сохраня-
ется и ныне. Подзаконные акты часто противоречат закону, а иногда 
сводят его на «нет». Такая «перекличка» прошлого и настоящего застав-
ляет думать о причинах этого долгосрочного процесса, а также актуа-
лизирует проблему. Ее актуальность становится еще более очевидной, 
если мы, изменив ракурс наблюдения, подчеркнем, что речь идет о ма-
лоисследованной в экономической истории институциональной сфере. 

Таким образом, и «ползучий эмпиризм», в котором обвиняли иссле-
дователя, при внимательном отношении, приносит немалую пользу. 

Напряженную научную работу М. И. Туган-Барановский соединял 
с активной общественной деятельностью. В 1908 г. он входит в состав 
руководства комитета сельских и ссудо-сберегательных товариществ. 
В 1909 г. издает журнал «Вестник коопераций», является редактором 
сборника «Новые идеи в экономике». В 1916 году выходит его рабо-
та «Социальные основы коопераций» [6]. Это фундаментальное ис-
следование состоит из пяти глав: 1-я – общее учение о кооперации, 
2-я  – пролетарская кооперация, 3-я – крестьянская кооперация, 4-я – 
мелкобуржуазная кооперация и 5-я – кооперация как социальное дви-
жение. Автор обобщает мировой опыт кооперативного движения, дает 
последовательный анализ основных видов кооперации, разрабатывает 
ее теоретические основы и перспективы. Кооперация определяется как 
организация трудящихся классов, в основе которой лежит соединение 
личной заинтересованности и солидарности ее участников. По мнению 
автора, данный институт, сочетая личные и общественные интересы, 
может воспитывать человека. В социалистическом обществе, – прогно-
зирует ученый, – появится новая социалистическая кооперация, кото-
рая соединит свои преимущества планового управления. Разрабатывая 
эти и целый ряд других теоретических положений касающихся рассма-
триваемой проблемы М. И. Туган-Барановский, как исследователь, на-
ходится в пределах общей идеи  К. Маркса, рассматривавшего коопе-
рацию как один из существенных факторов преобразования общества. 
Опыт развития мирового кооперативного движения от Р. Оуэна до со-
временных израильских киббуцов опровергает, однако, эти заманчивые 
утопические предложения. Результаты его преобразующего потенциала 
в бывшем СССР общеизвестны. Но сегодня все же кооперация играет 



14

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 2 (39) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 2 (39)    ISSN 2413-9998

существенную, хотя и строго определенную социально-экономическую 
роль в экономике целого ряда развитых капиталистических государств. 
И это заставляет отечественных историков-экономистов все чаще об-
ращаться к ее богатой и противоречивой истории. Своеобразным по-
будителем к этому является и рассматриваемая работа. Обращаясь 
к истории мелкого кредита в Германии второй половины ХІХ века 
М. И. Туган-Барановский детально анализирует принципы организа-
ции ссудо-сберегательных товариществ Шульце-Делича и кредитных 
товариществ Райфайзена. Этот анализ вызывает значительный интерес 
и по чисто практическим причинам. До недавнего времени в независи-
мой Украине практически мелкого кредита не было. Это одерживало 
развитие малого и среднего бизнеса. И сегодня еще проблема остается 
далеко не решенной. Это значит, что детальные историко-экономиче-
ские исследования зарубежного опыта в данной области могли бы су-
щественно ускорить решение стоящих перед нами задач. А для этого 
необходима кооперация самих исследователей. Одиночный исследова-
тельский труд малопроизводителен и связан с большими потерями вре-
мени. Необходимы объединения, работающие по заказу, творческим ре-
зультатом которых являлся бы когнитивный продукт необходимый для 
модифицированного использования на практике. А это, в свою очередь, 
требует совершенно нового уровня организации научных исследований 
в академических учреждениях и экономических вузах.

Выводы и предложения. Рассматриваемые работы Туган-
Барановского ценны еще и тем, что на основе их материала можно сде-
лать дополнительные самостоятельные выводы, выдвинуть гипотезы, 
поставить проблемы в целях дальнейшего углубленного изучения це-
лого ряда вопросов. Так из данных о развитии сельскохозяйственной 
кооперации в России и за рубежом и на основе дополнительных сведе-
ний, следует, что этот институт не столько способствовал повышению 
общеобразовательной культуры, сколько ставил вопрос о ее наличии, 
о необходимости появления образованных крестьян. Слабое развитие 
производственной кооперации в деревне дореволюционного перио-
да в значительной степени сдерживалось именно спецификой данно-
го духовного фактора. В связи с этим возникает и следующий вопрос. 
Правильно ли мы поступаем, игнорируя в экономических науках пред-
ставления о роли духовного фактора в экономическом развитии, о ду-
ховных производительных силах личности, семьи, организации, обще-
ства в целом? Ведь за пределами наших знаний фактически остается 
громадный малоисследованный пласт социально-экономической дей-
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ствительности. Его значение с каждым днем возрастает. Особенно если 
учесть, что в состав духовных производительных сил общества входят 
наука и образование. Да и человека давно пора игнорировать в экономи-
ческой науке, не сводя его к «человеческому капиталу». Понятие «че-
ловеческий капитал» – фрагментарно-прагматическое и в этом главная 
причина его не научности. Богатый историко-экономический материал, 
используемый в работе Туган-Барановского «Социальные основы ко-
операции», при творческом к нему отношении, может служить также 
основой для углубления наших представлений о качественных измене-
ниях в процессе экономического развития. Германские товарищества 
по закупке сырья возникли как реакция на усложнение рыночных ус-
ловий и попытка снизить издержки. Практика показала, что их уровень 
адаптаций к рынку недостаточен. Затруднения закупочных кооперати-
вов в приобретении сырья за наличные деньги вызвало к жизни новые 
формы организации – кредитные кооперативы и ссудо-сберегательные 
общества. Вторая форма этих организаций постепенно распадались на 
два вида: традиционные общества и общества трансформирующихся в 
капиталистические акционерные банки. Как показывает пример, про-
цесс качественных изменений имеет проблемный характер, связан с 
отбором и преемственностью. Характерные его черты - это перемена 
мест, соединение ранее не соединимого, разделение ранее неделимого. 
То есть, инверсионность является внутренним механизмом качествен-
ных изменений и одной из определяющих черт процесса развития. Если 
это так, то инверсионные процессы и явления должны стать предметом 
детального микроанализа в общей экономической теории, экономиче-
ской истории и отраслевых экономических науках. 
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Стаття присвячена аналізу трьох робіт видатного вітчизняного еконо-
міста М. І. Туган-Барановського. Розглядаються особливості дослідницького по-
шуку з позицій історичного контексту. Актуалізується необхідність дослідження 
міждисциплінарних проблем історико-економічної евристики. Наводяться докази 
системності методологічного інструментарію в роботах М. І. Туган-Барановського, 
значення його методології для сучасних економічних досліджень. Підіймається пи-
тання необхідності розвитку духовних продуктивних сил сучасного суспільства. 
Пропонується розглядати інверсийність як внутрішній механізм якісних змін про-
цесу розвитку.     
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методологія економічного дослідження, когнітивний механізм, історико-економіч-
на інформація, динаміка економічної системи, понятійний і категорійний апарат 
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науки, реальне господарче життя, кооперація, планове управління, повзучий емпі-
ризм, духовні продуктивні сили, механізм інверсії, перетворювальний потенціал 
суспільства.
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FEATURES OF THE INVERSTIGATIVE SEARCH 
BY M. I. TUGAN-BARANOVSKII 

The article focuses on the analysis of three works by the outstanding domestic 
economist M. I. Tugan-Baranovskii. The features of the investigative research in the 
historical context are viewed. It has been shown the necessity of the multi-disciplinary 
issues of historical and economical heuristics. In the article it has been demonstrated the 
systemic character of the methodological toolkit at M. I. Tugan-Baranovskii’s works and 
also the necessity of his methodology for the modern economic researches. The necessity 
of development of the modern society’s spiritual productive forces is proven.         

Key words: historical and economical heuristics, investigative research, 
methodology of the economic research, cognitive mechanism, historical and economical 
information, dynamics of the economic system, conceptual and categorical framework of 
the science, real economic life, cooperation, planning organization, creeping empirism, 
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УПРАВЛІНСЬКІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ 
С. Ю. ВІТТЕ НА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглядаються проблеми розвитку національної економіки та умови 
формування незалежності націй. Розглядаються основні проблеми теорії Ф. Ліста 
та їх дослідження С. Вітте. Звертається увага на важливість розвитку продуктивних 
сил суспільства, системи базових цінностей та розумової праці. Визначається місія 
політичної економії та її наукове та інтелектуальне майбутнє для стабільного роз-
витку цивілізованого суспільства. Пропонуються напрямки соціально-економічного 
розвитку українського суспільства.      

Ключові слова: національна економіка, економічні школи, класична політич-
на економія, реалістична (національна) школа економіки, націоналізм і космополі-
тизм політичної економії, протекціонізм і свобода торгівлі, багатство нації, продук-
тивні сили суспільства, незалежність нації, механізм розвитку суспільства, економіч-
ні та управлінські важелі розвитку.

 
Постановка проблеми у загальному вигляді.  Процес ринкового 

реформування української економіки, більшою мірою, відрізняється 
«холостим ходом» і нескінченним розглядом різних програм в стилі 
«економічного романтизму». Одним з ефективних ліків, якщо воно на 
нас ще діє, виступає наш власний історичний досвід. Дуже важливо 
звернути увагу на події та наукові дослідження, які показують роль 
професіоналів у формування національної економіки, а також розду-
ми представників державного управління щодо реального розвитку 
суспільства. 

У 2019 році виповнюється 170 років з дня народження видатного ви-
пускника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
(в ті часи Новоросійського Імператорського університету) Сергія Юлі-
йовича Вітте. Без сумніву, напередодні цієї дати, важливо звернутися 
до деяких економічних та управлінських поглядів цієї видатної людини, 
і зробити висновки щодо їх актуальності в сучасному розвитку укра-
їнського суспільства. Сьогодні в університеті існує іменна стипендія 
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С. Вітте, яку отримують кращі студенти управлінських спеціальностей 
університету. Знаменно, що діяльність С. Вітте – видатного реформа-
тора, що заслужив репутацію «російського Кольбера», відбувалася на 
межі ХIХ Й ХХ століть. Але як схожі концептуально проблеми того 
періоду на наші сучасні – початку ХХІ століття. Можна тільки диву-
ватися, що ми вперто не вчимося як на своїх, так і на чужих помилках. 
Невже обмежена самодостатність і непрофесіоналізм стали єдиною до-
лею нашої системи державного управління економікою? Невже ми як 
нація, володіючи, можливо, кращим в світі інтелектуальним потенціа-
лом, приречені на економічне животіння? Та, нарешті, наскільки довго-
вічною для нас є тенденція до поганого і нерезультативного управлін-
ня? А оскільки такий стан управління відображає як в дзеркалі нас са-
мих, то може бути це наш генотип управлінської поведінки? Можливо, 
відповісти на ці та інші питання допоможе нам розгляд економічних і 
управлінських поглядів С. Вітте на процес реформування національної 
економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При написанні цієї стат-
ті автор спирався на роботи наступних вчених: С. Вітте [1; 6], Д. Колапс 
[3], А. Сміт [5], Ф. Ліста [6], Н. Фергюсон [7], Х. Чанг [8], К. Шваб [9].      

Постановка завдання. Визначення та характеристика управлін-
ських та економічних поглядів С. Ю. Вітте щодо визначення умов фор-
мування національної економіки, продуктивних сил суспільства, розу-
міння незалежності та багатства нації. Дослідження концепції націо-
нальної економіки Ф. Ліста та оцінка цієї концепції С. Вітте. Сучасна 
актуалізація поглядів С. Вітте щодо проблем національного розвитку 
української економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фігура С. Вітте в по-
літиці і економіці царської Росії складна і суперечлива, однак, він за-
лишився в історії як людина рішучої волі і видатних організаторських 
здібностей, що сприяв піднесенню національних продуктивних сил і 
оздоровлення грошової системи країни. С. Вітте стояв також біля ви-
токів створення російської економічної школи, значення якої для виро-
блення національної економічної політики не визначено і зараз.

Сергій Юлійович Вітте народився 17 червня (старого стилю) 
1849  р. в Тифлісі. Після закінчення фізико-математичного факульте-
ту Новоросійського університету в Одесі в 1869 році він надходить на 
службу в управління Одеської залізниці, де пройшов шлях від помічни-
ка бухгалтера до керівника служби руху. Державна кар'єра С. Ю. Ві-
тте почалася в 1888 році, коли він особисто стали відомими імпера-
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тору Олександру III. Спочатку він очолює департамент залізничних 
справ в Міністерстві фінансів, а потім з лютого 1892 року – Мініс-
терство шляхів сполучення. В серпня 1892 р. С. Ю. Вітте признача-
ється Міністром фінансів. За 11 років роботи на цій посаді він пере-
творив це міністерство по суті справи в міністерство економіки, яке 
мало великі повноваження в здійсненні економічної політики. Тут було 
здійснено, можливо, головна справа його життя – грошова реформа  
1895-1897 рр.. 17 жовтня 1905 р. С. Ю. Вітте стає першим в історії 
Росії головою Ради міністрів – постійно діючого урядового органу. Але 
вже 14 квітня 1906 г. Він звернувся до царя Миколи II з заявою про від-
ставку, а 16 квітня отримує позитивну відповідь. Таким чином, один 
з головних ініціаторів створення єдиної і твердої державної влади на 
чолі з Радою міністрів, розробник Маніфесту 17 жовтня 1905 р. один з 
авторів конституційних реформ Росії протягом наступний 9 років був 
відсторонений від активної політичної діяльності. Хоча С. Ю. Вітте 
і продовжував залишатися членом Державної ради, більшу частину 
цього часу він провів за кордоном і в Росії повертався лише періодично. 
Перебуваючи у відставці, написав «Спогади» і переправив їх за кордон, 
побоюючись вилучення своєї праці. Після смерті від менінгіту в 1915 
році влада не раз робила спроби відшукати і знищити роботу Сергія 
Юлійовича, проте «Спогади» все ж були опубліковані за кордоном.

Помер С. Ю. Вітте в ніч на 25 лютого 1915 Похований на цвинтарі 
Олександро-Невської лаври.

С. Вітте зробив блискучу кар'єру і досяг неймовірних результатів 
в галузі фінансів та управління, оцінюється сучасними дослідниками 
по-різному. Економічні та управлінські погляди С. Вітте завжди були 
предметом найгостріших суперечок. Оригінальність його економічно-
го мислення сприяла спалаху пристрастей навколо його практичних 
управлінських кроків по перетворенню економічної системи Росії. З 
одного боку, С. Вітте був стійким прихильником монархічної форми 
правління, з іншого – невпинно думав про необхідність конституційних 
реформ в економіці. С. Вітте часто своїм близьким говорив, що «я не 
ліберал і не консерватор, я просто культурна людина. Я не можу заслати 
людину до Сибірі тільки за те, що він мислить не так, як мислю я, і не 
можу його позбавити громадянських прав тільки тому, що він молиться 
Богу не в тому храмі, в якому молюсь я…» [2, с. 3]. 

Концепція реалістичної, або національної економіки як стрижень в 
досягненні ефективності реформування економічної системи. С. Вітте, 
аналізуючи стан розвитку економічних шкіл в своїх ранніх роботах, ви-
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ділив на той час три панівні школи: класичну, реалістичну або націо-
нальну, а також соціалістичну. При цьому він віддавав явну перевагу 
реалістичній школі в економіці. На доказ своєї позиції щодо розвитку 
національної економіки він висловив п’ять основних аргументів, які 
доповнюють один одного:

Перше. Він вважав класичну школу «космополітичною», оскільки 
вона безпосередньо пов'язує людство і окремого індивіда, минаючи 
особливу економічну одиницю – націю. До того ж, ця школа надає сво-
їм законом фізичний, або над суспільний характер. Вітте говорив, що 
між окремою людиною і людством існує ще особлива економічна оди-
ниця – нація. Ця одиниця являє собою щось органічно ціле, пов'язане 
вірою, окремою територією, кров'ю, мовою, літературою і народною 
творчістю, звичаями, державними началами і установами, інстинктом 
самозбереження, прагненням до незалежності і прогресу. Одиниці ці 
не вигадані людської фантазією або капризом, а складені історично, са-
мою природою і законами спільного життя. Вони складають необхідну 
умову загальнолюдського розвитку [6, с. 260-261]. Дана обставина пе-
редбачає, що економічний розвиток має свій національний відтінок, а 
будь-яка форма трансформації економічної системи повинна співвідно-
ситися з національної господарської традицією.

Друге. У зв'язку з цим реалістична (національна) економіка інакше, 
ніж класична школа, трактує закони економічного розвитку, в тому чис-
лі закон попиту і пропозиції. Економісти реалістичної шкіл не зводять 
цей закон в ранг фізичного закону, а залишають за ним значення, яке він 
має в дійсності, тобто значення економічне. За С. Вітте закон не є на-
слідок світобудови, а існуючої організації людських суспільств.

Третє. Визнається можливість видозмін в проявах попиту і пропо-
зиції по різним особливостям громадської організації.

Четверте. Реалістична (національна) школа в економіці визнає 
відносність організації народного господарства, яке має узгоджувати-
ся з часом, місцем і всіма соціальними умовами даного суспільства. 
Розвиток ринкової системи господарювання не може бути ефектив-
ним без урахування особливостей господарської та управлінської ді-
яльності, без урахування історії, культури, психології господарської 
поведінки нації.

П’яте. На відміну від теорії вартості класичної економічної школи 
як основи всіх її доктрин, реалістична школа висуває на перший план 
теорію продуктивних сил. В цьому випадку, всі витрати на освіту, на 
правосуддя і на оборону розглядаються як витрати продуктивні. Тому 
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стан продуктивних сил суспільства є головним елементом його пози-
тивної трансформації. Не зважати на цей факт означає, що реформуван-
ня економічної системи не може бути ефективним. Використання на-
копичених матеріальних цінностей суспільства проводитися з користю 
посилення продуктивних сил.

Дослідження національної економіки і процесу розвитку продуктив-
них сил С. Вітте зробив у книзі «Національна економія і Фрідріх Ліст», 
перше видання якої було зроблено в Києві в 1889 році. Друге видання 
цієї книги з новою назвою «З приводу націоналізму. Національна еко-
номія і Фрідріх Ліст» вийшло в 1912 році в  м. Санкт-Петербург. Чому 
С. Вітте звернувся до цього дослідження Ф. Ліста. Перше видання кни-
ги С. Вітте було ще задовго до того часу, коли він став однією з ключо-
вих фігур влади Російської імперії. Як визначав пізніше сам С. Вітте, 
що «близько чверті століття тому я написав з приводу однієї газетної 
полеміки, брошуру: «Національна економія і Фрідріх Ліст», яка тоді ж і 
була видана. Незабаром після того доля привела мене до керма фінансо-
вої та економічної політики, а також до участі в політичному управлінні 
найбільшої Імперії. Думаю, що моя державна діяльність не суперечила 
думкам, які я висловив, коли стояв зовсім далеко від влади» [6, с. 259].  
Розглянемо більш детально погляди С. Вітте  з приводу дослідження 
Ф. Ліста в контексті історії та сучасних проблем розвитку національної 
економіки, а також приведемо деякі критичні зауваження щодо поглядів 
цих видатних історичних особистостей.  

Фрідріх Ліст – один з перших і найбільш жорстких критиків класич-
ної школи політичної економії. Він визначав Адама Сміта і його послі-
довників як «космополітичну школу» і стверджував, що загальна вільна 
торгівля була тим ідеалом, якого можна було б досягти тільки в дуже 
далекому майбутньому. В даний час, говорив він, кожна нація повинна 
забезпечувати розвиток своїх власних виробників за рахунок імпортних 
мит і навіть встановлення повних заборон. Тільки в результаті викорис-
тання подібних засобів країни, подібні Німеччини, Росії та США, могли 
б сподіватися досягти промислової ефективності, яка дала б їм можли-
вість конкурувати на рівних з Британією. Останнім часом Ф. Ліст вели-
чається не стільки як прихильник протекціонізму, скільки як захисник 
амбіцій країн, що розвиваються. Безсумнівно, він був одним з перших, 
хто визнав значення влади окремої країни в міжнародному поділі пра-
ці, і сьогоднішні захисники теорії залежності в економічному розвитку 
можуть з повною підставою вважати його своїм попередником. Проте, 
справжній зміст теорії економічного розвитку, запропонованої Ф. Ліс-
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том, було дуже слабким: він приписував практично необмежені повно-
важення економічним діям уряду і ставив процвітання будь-якої країни 
практично в повну залежність від економічної політики держави. Ма-
буть,  Ф. Ліст є однією з тих постатей минулого, які настільки часто ре-
кламувалися і згадувалися у вторинних джерелах, що прочитання його 
власних робіт майже неминуче призводить до розчарування.  Система 
поглядів Ф. Ліст може бути представлена наступним чином [6, с. 303]:

1. Країна значно бідніша капіталами і мануфактурами порівняно з ін-
шою державою не може надати широкий спектр ввезення до себе його 
фабричних продуктів без того, щоб не стати його постійним дебітором, 
чи не поставити себе в залежність від його кредитних установ і щоб не 
впасти в постійні комерційні, мануфактурні і землеробські кризи.

2. Держава, що володіє сильними кредитними установами, може для 
користі своїх підприємств і на шкоду фабричного виробництва більш 
слабкої країни знижувати ціни своїх мануфактур на її ринках.

3. За допомогою такої операції слабша країна може споживати 
цінності в формі вивізних продуктів в розмірі більшому цінності ви-

везених товарів і недостачу вивезення поповнювати грошима.
4. Ринкові коливання грошей, від того що відбуваються, завжди ви-

робляють самі згубні наслідки на економічне життя нації, і особливо 
там, де паперовий грошовий обіг забезпечується обмеженою кількістю 
дорогоцінних металів.

5. Ці коливання і кризи, від того що відбуваються, зазвичай не мо-
жуть бути передбачуваними, і тому солідна кредитна система не може 
існувати без рівноваги вивезення і ввезення.

6. І сказана рівновага встановлюється тим важче, ніж вільніше до-
пускається конкуренція іноземних мануфактур з тубільними і чим біль-
ше обмежений вивіз сирих продуктів іноземними митними тарифами, 
і чим менше країна буде залежати від закордону в сенсі необхідності 
покупки іноземних виробів і продажу сировини, тим менше рівновагу 
це піддаватиметься коливань. 

Іншими словами, позиція Ф. Ліста має на меті довести необхідність 
розробки механізмів протекціонізму для держав з слабкої економікою, 
значного посилення процесу державного регулювання внутрішньої та 
зовнішньої економічної політики, максимального сприяння розвитку 
переробної промисловості та системи підтримки вітчизняних виробни-
ків. Ці питання мають стратегічне значення для майбутнього соціально-
економічного розвитку держави і підтримки національних особливос-
тей цього розвитку. 
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На думку С. Вітте, в даний час дуже докладне знайомство з «Наці-
ональною системою політичної економії» становить необхідність для 
будь-якого впливового державного і громадського діяча. Читання на-
ціональної економії в наших вищих навчальних закладах, як приклад-
ної частини політичної економії, могло б принести величезну користь. 
Ймовірно, тоді ми уникали б в майбутньому багатьох коливань і абера-
цій в економічних заходах. 

Лист все своє життя переслідував, а почасти й здійснив економічне 
єднання Німеччини. Ідея національної єдності складає також основу 
його «Національної системи». Це завдання, яке було тільки намічене 
Лістом, отримало своє здійснення завдяки тому, що Провидіння дало 
Німеччини іншу велику людину в особі князя Бісмарка  [6, с. 266].    

Таким чином, досліджуючи погляди Ф. Ліста на розвиток націо-
нальної економії, С. Вітте визначає їх цінність для розвитку економіки 
Російської імперії і системи розповсюдження її впливу на інші країни 
світу. Визначимо головні напрямки розвитку даного процесу, на які 
звертає увагу С. Вітте, і спробуємо визначимо їх історичну та практич-
ну цінність для сучасного розвитку України. Визначимо головні позиції 
теорії  Ф. Листа, які були розглянуті С. Вітте.

Націоналізм і космополітизм політичної економії. Схиляючись пе-
ред багатьма думками Ф. Ліста, який був як би претечією Отто фон 
Бісмарка, С. Вітте вважав цих двох діячів істинними націоналістами. 
Однак новітні течії показують, що націоналізм може отримувати різно-
манітні форми і обсяг застосування в залежності від місця, часу і сту-
пеня культури. Так, наприклад, Бісмарк, об'єднавши Німеччину і ство-
ривши Імперію з різким вираженням націоналізму і з міністерством, 
залежним лише від Імператора, не рахував це перешкодою до створення 
«національного» держави: конституційну помісну автономію, віротер-
пимість по відношенню підданих пануючого віросповідання, навіть не 
християн, рівноправність усіх громадян незалежно від віросповідання 
і походження, ставлення уряду до всіх громадян і їх між собою на під-
ставі непорушних і однакових для всіх законів та інше. С. Вітте зазна-
чає, що є «націоналізм здоровий, переконаний, сильний, а тому не по-
лохливий, що прагне до охорони плодів історичного життя держави, 
здобутих кров'ю і потом народу, і досягає цієї мети; – і є націоналізм 
хворобливий, егоїстичний, який прагне, мабуть, до тієї ж мети, але як 
підкоряється більш пристрастям, ніж розуму, нерідко приводить до ре-
зультатів протилежним. Перший націоналізм є вищий прояв любові і 
відданості державі, що становить батьківщину даного народу, – другий 
становить також прояв тих же почуттів, але збурений помстою, при-
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страстями, а тому такий націоналізм іноді виражається в формах диких 
для XX століття. Я думаю, що перший тип більш бажаний для блага 
нашої Батьківщини» [6, с. 259]. 

Виклад теорії Лист починає з визначення предмета політичної еко-
номії. Засновники цієї науки Ф. Кене, А. Сміт і навіть Ж. Б. Сей мали 
на увазі все людство, а не націю. Вони створили не політичну, а космо-
політичну економію, що виходить із гіпотези, що нації всієї земної кулі 
становлять одне суспільство, яке живе в постійному світі, – а тому і 
пропонує застосовувати до всіх країн одну і ту ж незмінну доктрину. 
«Політична ж або національна економія повинна приймати ідею націо-
нальності за точку відправлення і повчати, яким чином дана нація при 
цьому положенні всього світу і при готівки особливих умов, в яких вона 
знаходиться, може зберігати і покращувати своє економічне станови-
ще» [6, с. 286].  

Творці класичної політичної економії, якщо не повністю, то пере-
важно, в своїх логічних побудовах мали на увазі не націю, а людство. 
Вони створили науку, яку було б правильніше назвати не політичною 
(громадською), а космополітичною економією. Їх послідовники зали-
шили поза увагою цю обставину, а тому почали проповідувати космо-
політичні економічні аксіоми, як непорушні закони для національного 
гуртожитку. 

«Якби інтелектуальне життя цього століття не було під найсильні-
шим впливом космополітизму, то немає сумніву, що паралельно роз-
витку політичної економії отримала б розвиток прикладна частина цієї 
науки – національна економія. Але космополітична аберація не тільки 
не дала можливості придбати цієї прикладній науці права громадянства 
у всіх державах, але, крім того, встановила різнодумство в життєвому 
розумінні принципів політекономії» [6, с. 261].

В сучасних умовах соціально-економічний розвиток має національ-
ний окрас. Це означає, що глобальна світова економіка розвивається 
під могутнім інтелектуальним впливом різних національностей і на-
родів. Колективний міжнаціональний інтелект створює інноваційну 
економіку, яка розглядає в якості головного творця матеріальних цін-
ностей інновацію, тобто нововведення системно доведеного до прак-
тичного використання і отримання прибутку. Завдання держави по-
лягає в створенні та розвитку національного науково-технологічного 
потенціалу, який працює на свій народ і має інституційні можливості 
до вигідного міжнародного співробітництва. Інтелект і промисловість 
країни має бути мотивовано цікавим для іноземних партнерів. Необ-
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хідно мати ресурсні механізми (менеджмент) ефективного національ-
ного розвитку стратегічно важливих напрямків соціально-економіч-
ного зростання суспільства і його плідну інтеграцію в міжнародний 
розподіл праці і виробництва.

Протекціонізм і свобода торгівлі. Поборники вільного обміну (фри-
тредери) не допускають ніяких обмежень в міжнародних відносинах. 
Будь-яке таке обмеження вони називають посяганням на здоровий 
глузд, прогрес і навіть мораль. Їх противники протекціоністи, навпа-
ки, хоча і не заперечують в принципі вільного обміну, але вони разом з 
Ф. Лістом переконані, що цей принцип не може бути застосований при 
справжньою стадії міжнародного гуртожитки; вони не заперечують фі-
лософії свободи, але вони стверджують, що для застосування її необхід-
но, щоб над усім людським світом царювала мудрість. «Обмеження  – 
засіб, говорив Ф. Ліст, а свобода – мета. Проповідники свободи торгівлі 
безумовно неправі не тільки по відношенню сьогодення, але також і 
по відношенню коштів досягнення майбутнього, бо майбутня свобода 
міжнародних відносин може бути досягнута тільки за допомогою обме-
жень на користь тієї чи іншої нації в сьогоденні» [6, с. 268].

Важливо розуміти, що об’єктивність сучасних процесів глобалізації 
економіки потребує системної оцінки науково-технічної та промисло-
вої діяльності в національному і регіональному розрізі та визначення 
можливостей національної держави ефективно інтегруватися в систему 
міжнародної торгівлі, інноваційного виробництва та науково-техноло-
гічної взаємодії. Національні лідери повинні також розуміти, що втрата 
часу в цій діяльності приведе до втрати історичного моменту і можли-
вості взагалі інтегруватися в  цивілізований світовий порядок розви-
нутих країн. Інтеграційний механізм ефективно працює в умовах, коли 
інтегруються підприємства, галузі, регіони і країни, які знаходяться на 
однаковому рівні розвитку. В такому випадку є мотивація учасників 
щодо нових результатів діяльності. Необхідно мати національну страте-
гію розвитку економіки і суспільства з чітким визначенням пріоритетів 
і механізмів (менеджменту) для досягнення поставлених цілей.  

Багатство нації. Політична економія займається дослідженням ба-
гатства. Багатством називають суму необхідних, корисних і приємних 
речей, що мають мінову цінність. Очевидно, що здатність створювати 
багатства набагато важливіше самого багатства, бо без цієї здатності 
багатство не тільки не може зростати, але воно неодмінно має знищу-
ватися, тобто піти на задоволення людських потреб. У чому ж полягає 
здатність створювати багатство, тобто причина багатства? «Майже всі 
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економісти, починаючи з представників класичного і закінчуючи пред-
ставниками вкрай соціалістичного спрямування – з Адама Сміта до Кар-
ла Маркса – кажуть, що причина багатства полягає у праці» [6, с. 288].  
Без сумніву, багатство не може створюватися інакше, як за допомогою 
роботи тіла або розуму; але з цього не випливає, що однією працею 
можна зробити багатою окрему людину, або цілу націю. Ми бачимо, 
що в житті багатство людей здебільшого не перебуває в співвідношен-
ні з їх працею. Історія вказує на приклади розорення країн, незважаю-
чи на значну працю і економію їх громадян. Таким чином, положення 
економістів, що «праця становить причину багатства, а лінь - бідності, 
положення, яке, як зауважує Лист, було висловлено ще царем Соломо-
ном, не пояснює, чому одні нації багатіють, а інші впадають в бідність. 
Багатство нації залежить від маси різноманітних причин і не тільки ма-
теріального, а й духовного характеру. Воно залежить від національної 
могутності, від географічного положення, від політичних та цивільних 
установ, законів, релігії, моральності та інше. Майже всі економісти 
трактують про багатство і його причини з матеріалістичної точки зору» 
[6, с. 289]. Засновник політичної економії Адам Сміт під багатством 
розумів сукупність речових продуктів, а тому і причину багатства бачив 
тільки в праці матеріальній. Всяка розумова і художня праця визначала-
ся ним як праця непродуктивна [5, с. 338-339]. Безглуздість такого ста-
новища, на яку Лист докладно вказує з особливим сарказмом, настільки 
очевидна, що навряд чи на ній варто зупинятися – відмічає С. Вітте. 
«Уже його найближчий послідовник  Ж. Сей зауважив неможливість 
збереження в науці такої безглуздості, а тому включив в поняття про 
багатство і нематеріальну діяльність людини, але тільки як еквівалент 
її речових предметів. За його вченням, «причина багатства полягає як в 
матеріальній, так і в розумовій праці, але тільки в тій мірі, в якій розу-
мова праця здатна творити цінності. Взагалі за вченням Адама Сміта і 
його найближчих послідовників політична економія є теорією цінності. 
Ідея цінності служить підставою всієї їхньої доктрини. Ф. Ліст, на про-
тивагу теорії цінності, виставляє теорію продуктивних сил» [6, с. 289]. 

Можливо було б справедливо тут сказати, що головною цінністю су-
часного суспільства є продуктивні сили цього суспільства, які форма-
туються шляхом розвитку процесів капіталізації людських ресурсів в 
систему людського капіталу, інтелектуального капіталу, управлінського 
капіталу. Таким чином, Ф. Ліст і С. Вітте є творцями цієї ідеї, а саме 
створити результативну інтелектуальну силу розвитку інноваційного 
суспільства. 
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Продуктивні сили суспільства. Використовується термінологія –ін-
струментальні сили або матеріальний капітал країни. Ф. Ліст звертає 
увагу на те, що Адам Сміт і його найближчі послідовники надавали 
поняттю про капітал різне значення за обсягом. Звичайно під словом 
«капітал» вони розуміють не тільки матеріальні, але і інтелектуальні, а 
так само і соціальні засоби відтворення. Але іноді під цим словом вони 
мають на увазі лише матеріальні засоби відтворення, тобто то, що Ф. 
Ліст називає інструментальними силами. На цій невизначеності понят-
тя про капітал Адам Сміт побудував проти протекціонізму таке запере-
чення, яке в тій чи іншій формі повторюється і донині багатьма його 
послідовниками.  

Таким чином, будь-яка витрата на освіту, на правосуддя і на військо 
на думку деяких економістів ліберального спрямування, представляєть-
ся витратою непродуктивною, тому що не тільки немає безпосередньо-
го створення цінностей, але, навпаки, ці цінності знищуються. З точ-
ки зору Ліста ця нематеріальна праця є продуктивною, бо знищення 
цінностей проводиться на користь значного посилення продуктивних 
сил. Чим сильніший інтелект людей, чим вище їх професійна та іннова-
ційна складова праці, тим більше зростає результативність продуктив-
них людських ресурсів суспільства. Система державної політики має 
бути направлена на системний розвиток людських ресурсів країни на 
протязі усього терміну їх продуктивного використання. Ж. Сей зазна-
чає, що «закони не можуть створювати багатство. На що Ф. Ліст йому 
відповідає: звичайно, вони не можуть їх створювати, але вони створю-
ють продуктивні сили, які набагато важливіші багатства або володіння 
міновими цінностями. Нація повинна робити жертви і переносити по-
збавлення в області матеріального багатства для придбання розумових 
і соціальних сил; вона повинна жертвувати вигодами в сьогоденні для 
того, щоб забезпечити собі вигоди в майбутньому» [6, с. 290].

Суспільство, майже завжди, готово потерпіти і почекати результатів 
соціально-економічних реформ держави, але тут важливо досягти сус-
пільної угоди, яка визначає прозорість, принциповість, професіоналізм, 
критерії результативності влади під час реалізації необхідних реформ. 
Особливо важливими тут є показники соціокультурного розвитку сус-
пільства, які мають довготривалий термін реалізації, але без них не буде 
і сталих економічних змін, які сформують інноваційний розвиток такої 
якості, що повернення буде неможливим.

Умови незалежності нації. Сучасний світ є багатомірним. Між на-
ціями існують величезні відмінності. Є могутні і економічно стабільні 
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країни, які досягли досконалості в моральному і матеріальному відно-
шенні, існують і такі, що знаходяться у відносно варварському стані. 
Але тим не менше, всі нації, так само як і окремі люди, мають інстинкт 
самозбереження, а тому заради збереження незалежності готові на над-
звичайні жертви.  «Місія політичної економії, – каже Ф. Ліст, – полягає 
в економічному вихованні націй з метою приготування їх до вступу, в 
майбутньому, в загальну міжнародну асоціацію» [6, с. 298]. Що ж по-
трібно нації для того, щоб визнавати її положення нормальним? «Вона 
повинна перш за все займати достатній простір, забезпечувати себе різ-
номанітними матеріальними джерелами багатства і відповідним про-
стором для свого населення. У цьому полягають основні умови мораль-
ного і матеріального розвитку нації та її політичної могутності. Нація 
з недостатньою територією і населенням, особливо, якщо населення 
це має неоднакову мову, не може розраховувати на значний розвиток 
літератури, наук і мистецтв. При малому протязі вона не може розви-
нути всі області праці і дати належне зростання поділу занять і асоці-
ації продуктивних сил. Країна повинна мати вільний доступ в океани, 
бо в іншому випадку нація не може володіти національним флотом і 
мати всесвітнє політичне значення, щоб впливати на народи відсталої 
культури і мати засіб для міцної і незалежної міжнародної торгівлі. Те-
риторія країни повинна бути більш-менш окреслена морями, річками 
і горами. Але економічне значення нації ще не обумовлюється тільки 
цими елементами, тому що воно залежить також від релігії народу, його 
моральних начал, його державницьких ідей і всіх його індивідуальних 
особливостей [6, с. 298].

Зрозуміло, що позиція С. Вітте і його управлінські та економічні 
погляди, насамперед, стосувалися розвитку Російської імперії, яку він 
думав зберегти у форматі супердержави з її імперськими амбіціями і 
великодержавним шовінізмом. Така позиція не може бути нами підтри-
мана, та навіть історія минула і сучасна показує низьку сучасну дієвість 
такої країни щодо інноваційного розвитку і глобальної конкуренто-
спроможності. Умови реальної незалежності нації не можуть з’явитися 
і активно розвиватися в системі національної розбіжності та політики 
сортності національностей і народів. Безумовно, що цей архаїчний під-
хід не має нічого спільного з розвитком сучасних націй, але людству 
необхідно іще його подолати, але вже на початку ХХІ століття. Людство 
має знайти і зберегти механізми національного розвитку, які б сприяли 
розвитку світового співтовариства і зробили культовими показниками 
цього розвитку – інноваційність і технологічну креативність науки, по-
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слідовність і  наукову визначеність освіти, практичну ефективність сис-
теми охорони здоров’я людей, сталий соціально-економічний розвиток 
в контексті окремої держави і всього світу.

Висновки та пропозиції. Видатний дослідний всесвіту Стівен Хо-
кінг висловив думку, що «головний ворог знання – не невігластво, а 
ілюзія знання». Багато в чому ми маємо надію на реальність нашого 
знання, на досконалість наших дій, на визначеність технологічного 
прогресу, на професійні якості нашого керівництва (їх доброта, по-
рядність, відповідальність, знання, культура, системність, здоровий 
патріотизм). Але велика помилка думати, що все це появиться само 
собою. Необхідно об’єднати всі наші зусилля і зробити так необхідні 
перші кроки назустріч один одному. Щодо висновків та рекомендацій 
зазначимо наступне:

1. Історія повторюється. Важливо її знати, щоб мати професійну і 
результативну оцінку свого майбутнього.

2. Досконалість нашого знання може бути підтверджена нашими 
результативними практичними діями.

3. Неполадки державної системи керівництва може виправити 
(або повністю змінити) тільки професійний менеджмент.

4. Наука повинна стати активним і системним учасником процесу 
розвитку і змін в суспільстві. 

5. Сучасна освіта створює майбутнє професійне середовище. Нау-
ка, технології, інноваційні методики, якісний склад студентів і виклада-
чів, результативний менеджмент університету – все це є фактори освіти 
ХХІ століття.

6. Економічна наука повинна зробити необхідний ривок, щоби 
бути попереду процесів розвитку суспільства, а не мати лише коментар 
минулого та сьогодення. 

7. Сучасні люди, які мають високу професійну підготовку не ду-
мають на самоті. Вже сьогодні, а потім і в майбутньому поширюються 
процеси формування колективного професійного інтелекту. Результат 
і позитивний ефект приносять дії команди, особливо управлінської ко-
манди. 

Дослідження виконано в межах НДР «Стратегічні орієнтири модер-
нізації економіки України та її регіонів» (№ ДР 0114U001554).
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
С. Ю. ВИТТЕ НА ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассматриваются проблемы развития национальной экономики и 
условия формирования независимости наций. Рассматриваются основные проблемы 
теории Ф. Листа и их исследования С. Витте. Обращается внимание на важность раз-
вития производительных сил общества, системы базовых ценностей и умственного 
труда. Определяется миссия политической экономии, ее научное и интеллектуаль-
ное будущее для стабильного развития цивилизованного общества. Предлагаются 
направления социально-экономического развития украинского общества.

Ключевые слова: национальная экономика, экономические школы, клас-
сическая политическая экономия, реалистичная (национальная) школа экономики, 
национализм и космополитизм политической экономии, протекционизм и свобода 
торговли, богатство нации, производительные силы общества, независимость нации, 
механизм развития общества, экономические и управленческие рычаги развития.



33

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 2 (39) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 2 (39)    ISSN 2413-9998

E. A. Kuznietsov,
Doctor of economics, professor,
Head of the Department of management and innovations 
of Odessa I. I. Mechnikov National University, 
24/26, Frantsuzkiy av., Odessa, 65044, Ukraine
e-mail: edkuznietsov@gmail.com

MANAGERIAL AND ECONOMIC VIEWS OF S. YU. VITTE 
ON THE PRINCIPLES OF THE NATIONAL ECONOMY 
FORMATION

In the article the problems of the national economy development and the condi-
tions of formation of nation’s independence are viewed. The main issues of F. List theory 
and their research at the works of S. Vitte are considered. Attention is paid to the impor-
tance of the development of the societies’ productive forces, system of basic values and 
headwork. Mission of the political economy and also its scientific and intellectual future, 
for the sustainable development of the civilized society are determined. The directions of 
the social and economic development of Ukrainian society are proposed.

Key words: national economy, economic schools, classic political economy, 
realistic (national) economic school, nationalism and cosmopolitanism of the political 
economy, protectionism and free trade, wealth of the nation, societies’ productive forces, 
independence of the nation, societies’ development mechanism, economic and managerial 
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SEA TRADE PORT: BUSINESS-MODEL STRUCTURE 
AND SOURCE OF INNOVATION

The article deals with the structure of the business-model, the complementary 
assets are described on the case of the sea trade port as a foundation of the business-
model creation. The complementary assets use are studied in the context of operational 
strategies to obtain economic rents in the case of sale; the formation of a joint venture, 
public-private partnerships; signing the concession lease or licensing rights of access to 
complementary assets.

Keywords: business-model, complementary assets, sea trade port, innovation 
generation.

 
Competitiveness increase and added values creation is a highlight 

of theorists and practitioners in the context of structure and principles of 
business organization. Business-model concept is one of the main inventions 
to solve this task. The most forceful, effective and long-term profitable are 
the organizations, which are founded on the correctly selected business-
models with the appropriate component structure. Business-model studies 
were started in the 1990th. In course of time the actuality of this topic 
was only increasing. The business-model research is taking place with the 
usage of descriptive and constructive definitions. The constructive ones are 
concentrated on the system building (A. Osterwald, I. Pinie, N. Strekalova, 
T. Vashakmadze), while descriptive ones set up the characteristics of this 
category (R. Amitt, S. Zott, J. Linder, R. Rosenblum, G. Smith, S. Shafer). 
In the both cases the business-model describes the way, the company is 
implementing its business in order to create the added value. The range of 
authors considers the external impact of the economic environment on the 
modern business-models. They research their characteristics. The attention 
of such scientists as G. Chesbrough, L. Schweizer, D. Debelak, R. Sliwotskiy, 
L. Frolova, F. Simanovskiy is directed on the classification approaches of the 
business-models. One of the still unsolved tasks is the introduction of the 
practical approach to the business-models analysis. 
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The profitability of the business model in his view is reinforced by 
four categories: output, which is increasing; neutralization of competitors; 
strategic saving; strategic flexibility. The first two categories he identifies 
with the monopoly. Thus he says that the purpose of the business-model is to 
search a real monopoly effect. Strategic savings are not savings arising from 
operational efficiency. However, it is the result of effective business-models 
in three categories: saving thank to scale; saving thank to specialization or 
focus; saving thank to scope. Strategic flexibility is ensured by optimum 
amount of product portfolio, operating liveliness and low breakeven level.

The important moment of the optimization of the existing or development 
of the new business-model is the determination of the form, which will be 
used for the visualizing. The basic blocks, that business-model consists, are 
constructed from the certain key elements:

1) clients: the target group of clients (for new products, services, 
decision); distribution and sales channels; the interaction mechanism with 
the target group of clients;

2) value suggestion: new products; new services; new decisions;
3) the system of value creation: chain of value creation (for new 

products, services, decision); infrastructure, necessary to create the value; 
cooperation or partnership model for clients or suppliers; technological 
platform;

4) financial model: cost structure; income structure; financial flows 
scheme. 

The matrix, which consists of these building blocks, is presented for the 
sea trade port on the Figure 1.

This study is based on fragments of existing theories, but is beyond 
their frameworks. The scientific contribution of the author is suggestion 
the methodology of dynamic and comparative analysis of the sea trade 
ports business-models. The present approach may be the justification for 
transformation and configuration of business-models changes. Prospects of 
the futher research is the analysis of business-models in various industires 
by determining the list of activities that are performed to create added value.

Etymological expression of the term “complementarity” is displayed 
the Latin word “complementum” that means complement. In economics, 
this term was used first by Menger K., Austrian School of Economics  
[1, p. 480]. In his book “Principles of Political Economy” Menger K. 
distributed economic benefits in order to substantiate the principle of 
complementarity and the production of goods of different orders. In 
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particular, for the production of bread (first-order benefit) it is necessary to 
use the second-order benefits (water, fuel). Even the presence of third-order 
benefits will not allow producing bread. Wieser F. in his research “Theories 
of social economy” was developing these ideas. He believed that factors 
of production are complementary, but none of them - labor, land, capital - 
creates revenue by itself. For the smooth conduct production manufacturer 
must be able to make up his mind about the extent to which each of the 
participating interacting factors in creating income in each case. He must 
be able to determine which part of the whole product meets the productive 
forces [2, p. 490].

Figure 1. Business-model visualization upon four blocks – 
Sea trade port case

Source: own development. 

Three types of the complementarity can be distinguished by the purpose 
of use:

1) reinforcing complementarity – are assets involved to the same direction 
of work in the technological chain, such assets may not be mutually commute.

thank to scope. Strategic flexibility is ensured by optimum amount of product 
portfolio, operating liveliness and low breakeven level. 

The important moment of the optimization of the existing or development of 
the new business-model is the determination of the form, which will be used for 
the visualizing. The basic blocks, that business-model consists, are constructed 
from the certain key elements: 

1) clients: the target group of clients (for new products, services, decision); 
distribution and sales channels; the interaction mechanism with the target group of 
clients; 

2) value suggestion: new products; new services; new decisions; 
3) the system of value creation: chain of value creation (for new products, 

services, decision); infrastructure, necessary to create the value; cooperation or 
partnership model for clients or suppliers; technological platform; 

4) financial model: cost structure; income structure; financial flows scheme.  
The matrix, which consists of these building blocks, is presented for the sea 

trade port on the Figure 1. 
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2) flanking complementarity – achieving of the planned purposes, which 
is dependent on the conditions that are supportive between different assets 
(for example, the availability of intellectual property, technologies).

3) compensation complementarity – is the situation where the use of an 
asset blocks the effects caused by other asset (eg, social security of the staff) 
[3, p. 14].

The theory of complementary assets is based on research of Milgrom P. and 
Roberts J. “The economy of modern manufacturing: technology, strategy and 
organization” [4, p. 513], which introduced this concept. Initially it was used 
for the market in the following sense: products are considered complementary 
if the price reduction of one of them leads to increased demand for another, if 
the increase in sales of one of them increases the marginal return on another 
(for example, cars and tires). Their concept covered by this definition both: 
resources and assets. Complementary assets are those assets for which the 
following condition is implemented: the effect of investments in one asset 
in the absence of investment in the other is zero or negative. Thus, for a 
positive outcome the simultaneous development and use of complementary 
assets is required. Complementary assets should be developed together. 
Based on the definition it can be stated that for an enterprise the degree of 
use of outsourcing, lease or concession of assets is inversely proportional to 
the degree of their complementarity. Activities or business-processes that are 
fundamental to generate revenue and value added should be realized within 
the enterprise, oriented to the long term development and synergy. 

Teece Dj. considered that ownership for the complementary assets define 
the subject who would receive the profits [5, p. 301]. 

Teece Dj. considered that ownership for the complementary assets define 
the subject who would receive the profits [6, p. 301]. 

Complementary advantages lead to strategic synergy. The interaction of 
complementary assets within the enterprise or partnership creates added value 
for the consumer, increases the benefit of the assets owners. It is possible 
the allocation of costs, which increases profitability. If the complementary 
assets are unique, it leads to a monopoly position of its holders. Enterprises 
achieve sustainable development if they do not only possess or acquire 
complementary assets, but also protect them and access to them. An example 
of this approach is the functioning of hierarchical structures, diversified or 
connected through the technology chain. If the assets owner is a partner, it is 
mandatory to establish monitoring of its behavior and to ensure the presence 
of certain restrictions on use of the know-how, trade secrets, knowledge 
or technology in the business model [7, p. 91]. The need for systematic 
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acquisition of complementary assets (resources) carries out the negative 
impact on the company, because the owners (sellers) will always seek to 
obtain of value created for consumers. This procurement within the business 
model should be provided in the form of gradual redemption or through legal 
protection of intellectual property (lease, concession, joint patent, obtain a 
general license).

Research of the complementary assets is related to the search for answers 
to questions about the optimal mix of resources for the creation of added 
value. Although complementary assets are considered in terms of the positive 
impact they can have the opposite effect, particularly on investment. On the 
one hand, they can reduce costs of the enterprise, on the other, can lead to 
flexibility restrictions. Complementary assets enable protection from major 
assets from the competitors. Possibilities to achieve organizational synergies 
of tangible and intangible assets increased in the presence of complementary 
ones. Investment in complementary assets may be irreversible. As the study 
showed [8, p. 26] for tangible assets the decision to start or stop investment 
does not depend on intangible assets and is based on fixed costs. The 
combination of assets that includes complementaries in the context of the 
impact on the investment progress shows that the historical evolution of the 
company, which is the owner of complementary assets may limit its strategic 
choice [9, p. 37].

According to Teece Dj., innovation that embodies the know-how should 
be used together with the other assets or ability to generate profits in the 
market. These assets are the supply chain, marketing, brand. The process of 
using complementary assets pursues goals of consuming know-how, which 
are embodied in innovations, by final consumer. This goal achieving is 
possible under the following conditions:

1) Complementary assets correspond to innovation. The enterprise must 
obtain exclusive access to the assets and create barriers for those from whom 
there is demand for them.

2) Company gets first right to the assets use and constantly improves 
product (service) or creates new products (services) instead of the old ones.

There are complementary assets of market and non-market origins. 
Complementary assets market origin – are local expertise, experience and 
expertise with consumers distribution brand. By the complementary assets 
are non-market origin of subsidies, tax exemptions, preferences, licenses, 
political ties [10, p. 653-654]. 

Complementary assets of the non-market origins arise due to state 
support, for instance in the state-owned enterprises. They are a source of 
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market power to their owners and the purpose of the competition for those 
who want to own them. Whatever type of complementary assets derived 
or dependent (positive) from the core assets. Their effectiveness depends 
on their organization of property relations. Possible is the form in which 
one person possess the basic and complementary assets. Otherwise, various 
forms of joint ownership are used, such as forming partnerships, joint 
venture. Joint ownership is expedient if the maintenance and development 
of complementary assets is expensive and uneconomical for the owner of 
the core main assets, or if ownership of complementary assets should remain 
under state for strategic purposes.

The institutional environment can be highly or partially restricted in 
terms of the presence of barriers and rules on access to the market of entities 
through the state regulation. In a highly restricted environment entry barriers 
to new market is difficult to overcome because of the national protectionism. 
Preferential access to complementary assets are primarily opened for the 
state-owned enterprises or branch of central state-owned enterprises (e.g. 
Administration of sea ports of Ukraine and its affiliates). The implementation 
of this right provides monopoly and demand for complementary assets 
owner services. If the development of the company needs to attract 
additional assets, there is a need of the formation mechanisms of attraction 
with simultaneous protecting of the existing complementary assets. Possible 
forms of involvement can be: buying and selling of complementary assets to 
obtain economic rents in the case of sale; the formation of a joint venture, 
public-private partnerships; signing the concession lease or licensing rights 
of access to complementary assets (see fig. 2):

Figure 2. Complementary assets access formation
Source: own development. 

complementary assets. Possible forms of involvement can be: buying and selling of 
complementary assets to obtain economic rents in the case of sale; the formation of 
a joint venture, public-private partnerships; signing the concession lease or 
licensing rights of access to complementary assets (see fig. 2): 
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Quadrant 3 
Forming of the joint enterprise with foreign capital 

with the ownership right on the complementary assets  
Sequences: 

Creation of the new legal entity with foreign capital 
and ownership roght on the specialized 

complementary assets  
 

Quadrant 4 
Forming of the strategic alliance with the access right on the 

complementary assets through concession  
Sequences: 

Investors receibe the partial access to the generic 
complementary assets because of the input of the own 

complementary assets to the enterprise functioning 
(technology, expertise, financing) 
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Forming of the state-private partnership  
with the ownership right  

on the complementary assets  
Sequences: 

The corporate enterprise should be crated with 
partially private capital of the country residents in 

order to receive the joint right to use the specialized 
complementary assets  

Quadrant 2 
Negotiating a license agreement,  

receipt of the preference,  
outsourcing for the complementary assets use  

Sequences: 
Investors receives the access to the generic complementary 
assets through outsourcing woth the right to use them by 

concession  
 
 
 

 Specialized complementary assets Generic complementary assets 
Figure 2. Complementary assets access formation* 

* Source: own development.  
 
Generic complementary assets – are the type of commodity assets, with which 

can be carried out operations in the commodity market. Specialized 
complementary assets – are the unique assets that are critical to be able to sell a 
product or service [11, p. 52].  According to Teece J., marketing, competitive 
production, after-sales support is always needed to reach the final consumer. These 
services are of complementary assets. He divides three types of the complementary 
assets: generic, specialized, co-specialized [12, p. 288-289].  

Generic complementary assets should not only be tailored to a specific 
product / service, because they are often used in the market based on competition 
(such as it is – the necessary equipment). 

Specialized complementary assets are characterized by one-sided dependence 
on primary product (service) sales. Joint specialized complementary assets inherent 
in the bilateral relationship. In particular, the reputation of the company is 
specialized complementary assets. Additional features exterior design of the car is 
a joint specialized complementary asset, depending on the power car repairs. List 
of specialized and generic examples of complementary assets in commercial sea 
port is provided in the table below. 
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Generic complementary assets – are the type of commodity assets, with 
which can be carried out operations in the commodity market. Specialized 
complementary assets – are the unique assets that are critical to be able 
to sell a product or service [11, p. 52].  According to Teece J., marketing, 
competitive production, after-sales support is always needed to reach the 
final consumer. These services are of complementary assets. He divides 
three types of the complementary assets: generic, specialized, co-specialized  
[12, p. 288-289]. 

Generic complementary assets should not only be tailored to a specific 
product / service, because they are often used in the market based on 
competition (such as it is – the necessary equipment).

Specialized complementary assets are characterized by one-sided 
dependence on primary product (service) sales. Joint specialized 
complementary assets inherent in the bilateral relationship. In particular, the 
reputation of the company is specialized complementary assets. Additional 
features exterior design of the car is a joint specialized complementary 
asset, depending on the power car repairs. List of specialized and generic 
examples of complementary assets in commercial sea port is provided in 
the table below.

Table 1
Complementary assets of the sea trade port

Source: own development. 

Teece Dj. considers that the acquisition of specialized complementary 
assets requires long-term investments. These assets often difficult to 
imitate. So that they become a source of competitive advantage. The cost 
of specialized complementary assets can only increase, because even the 
arrival of new actors creates a demand on them and requires access for them. 
At the same time, ownership of complementary assets prevents the lack of 
demand for basic core assets, because of the stimulating their updates on 
a competitive basis [13, p. 130]. The mechanism of this update is that the 
owners collect complementary assets (assign) rents from manufacturers of 

Table 1 
Complementary assets of the sea trade port* 

Specialized complementary assets Generic complementary assets 
- reputation; 
- brand; 
- formed clusters; 
- distribution network; 
- specialists experience and qualification; 
- expertise; 
- sea port community; 
- informative databases. 

- infrastructure; 
- equipment; 
- control and checkpoint capacities (customs control); 
- computer and automatization systems; 
- social networks, ERP-networks; 
- agreements with the state and municipality. 

* Source: own development.  
 
Teece Dj. considers that the acquisition of specialized complementary assets 

requires long-term investments. These assets often difficult to imitate. So that they 
become a source of competitive advantage. The cost of specialized complementary 
assets can only increase, because even the arrival of new actors creates a demand 
on them and requires access for them. At the same time, ownership of 
complementary assets prevents the lack of demand for basic core assets, because of 
the stimulating their updates on a competitive basis [13, p. 130]. The mechanism of 
this update is that the owners collect complementary assets (assign) rents from 
manufacturers of new products / services that appear on the market because of 
complementary assets access. 

Rothaermel F.T. and Hill Charles W.L. prove that the new company in the 
industry initiate technological competence discontinuities  discontinues in the 
market. They act with created  competitive advantage in order to obtain the 
benefits of the sector actors, often causing by Shumpeterian process of creative 
destruction, a term he introduced to describe the life cycle of companies [14, 
p. 54]. Changing the balance of power and the dissolution of existing enterprises is 
particularly intense when complementary assets held by market actors are generic. 
In this case, new market players are able to compete for complementary assets for 
the right to use them with higher profitability. Existing businesses can demonstrate 
a lack of flexibility and progress in the technologies of use of generic 
complementary assets in the absence of seeking perfection in terms of a monopoly 
position. At the same time the new companies, which follow the purpose of 
pursuing access to complementary assets show strong motivation to capture this 
monopoly. 

The rationale dignity of their competitive position is a potential accumulation 
of higher monopoly rents from the use of complementary assets than in existing 
businesses through innovation or use of new, more profitable business model. 
Examples of technological discontinuity is the transition from the use of vacuum 
tubes to transistors, transistors and later on semiconductors. Another example is 
the emergence of electronic calculators, which destroyed a direction competences 
granted precursors within the electromechanical paradigm. In particular, electronic 
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new products / services that appear on the market because of complementary 
assets access.

Rothaermel F. T. and Hill Charles W. L. prove that the new company in 
the industry initiate technological competence discontinuities  discontinues 
in the market. They act with created  competitive advantage in order to obtain 
the benefits of the sector actors, often causing by Shumpeterian process 
of creative destruction, a term he introduced to describe the life cycle of 
companies [14, p. 54]. Changing the balance of power and the dissolution 
of existing enterprises is particularly intense when complementary assets 
held by market actors are generic. In this case, new market players are able 
to compete for complementary assets for the right to use them with higher 
profitability. Existing businesses can demonstrate a lack of flexibility and 
progress in the technologies of use of generic complementary assets in the 
absence of seeking perfection in terms of a monopoly position. At the same 
time the new companies, which follow the purpose of pursuing access to 
complementary assets show strong motivation to capture this monopoly.

The rationale dignity of their competitive position is a potential 
accumulation of higher monopoly rents from the use of complementary 
assets than in existing businesses through innovation or use of new, more 
profitable business model. Examples of technological discontinuity is the 
transition from the use of vacuum tubes to transistors, transistors and later on 
semiconductors. Another example is the emergence of electronic calculators, 
which destroyed a direction competences granted precursors within the 
electromechanical paradigm. In particular, electronic calculators devalued 
assets of electromechanical complementary competencies, because the new 
devices did not require specialized service and distribution by professionals.

That is, if the new market actors have access to generic complementary 
assets which will be additional for major innovation assets, this decline will 
lead a group decline of acting market subjects, the last owners of common 
complementary assets. There are exceptions to these cases, which suggests 
that technological discontinuity does not always lead to the domination of 
new markets. That ownership right of complementary assets is crucial in 
the matter of who will receive profits from the production of products or 
provision of services. Even the existence of this ownership right increases 
the likelihood that an active market master of the field, which emerged as a 
new line or reserve its efficiency.

The probability is the higher the more specialized are the complementary 
assets. M. Tripsas in his study on the example of typewritten enterprises 
proved that complementary assets owners may even benefit from 
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technological discontinuities if their complementary assets are specialized. 
In this case, their value only increases [15, p. 144]. This effect is particularly 
pronounced in the condition of low protection of intellectual property or 
strong sustainable protectionism of owners of complementary assets. Under 
such conditions, the availability of ownership of specialized complementary 
assets enables innovative assign rents for new market players [16, p. 302]. 
It is possible the scenario implementation of cooperation between new and 
existing entities in which there is a symbiosis of complementary assets 
and positive new fixed assets. Through this cooperation, on the one hand, 
a new high added value is created, and on the other hand, a competition 
in the distribution of this cost arises. Besides the owner of specialized 
complementary assets as a participant of such an alliance is obtaining 
stronger market position [17, p. 155]. Furthermore, if the system of sales and 
other marketing tools of the holder of specialized complementary assets are 
not sensitive to the effects of changes arising as a result of new inventions, 
created by existing businesses value can be increased even without forming 
an alliance for specialized complementary assets become more attractive to 
new market players. Specifically, from new market players the demand for 
specialized complementary assets of existing enterprises arises. Their assets 
can be combined with a new asset to improve the profitability of both players 
[18, p. 20-23]. 

In particular, ownership of specialized complementary assets has allowed 
pharmaceutical companies to establish alliances with biotech companies. 
This act not only helped them to adapt to innovation, but gave the possibility 
if the accumulation of innovation rents [19, p. 1245].

Thus, in terms of technological gaps cooperation of new and existing 
market players strengthens the market position of the actors, if it has 
specialized complementary assets, as this allows him to assign innovation 
rents by combining with the new subjects of innovative system. 

Complementary assets – are the assets that are mutually combinatorial 
and complete each other, than achieve a synergistic effect for access to the 
consumer in terms of highest return for providing the ability to create added 
value for the consumer. The result of their interaction is the development of 
partnerships within the value chain of product/service delivery. The subject 
of partnerships is access to complementary assets.

Reinforcing, flanking and compensation complementarity can be 
distinguished. By origin distinguish between market and non-market 
complementary assets; the conformity of a product or service – specific and 
general. Reinforcing, flanking and compensational complementaruty can be 
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distinguished. By the origin there are market and non-market complementary 
assets; by the correspondence to the product or service – generic and 
specialized.

The following properties are inherent for the complementary assets: 
Complementary assets inherent to the following properties:
1. Synergetic effect is possible to be provided in the case of the 

simultaneous development of complementary assets.
2. The uniqueness of the complementary assets leads to a monopoly of 

their owner.
3. The ownership right on the complementary assets is crucial to 

determining the recipient of the income.
To receive the access right to the complementary assets is happening 

in determination of their kind and is possible through the formation of the: 
joint enterprise, state-private partnership, strategic alliance and licensing, 
preferential or outsourcing agreements for the complementary assets usage. 
According to the business-model definition the advisability of engaging 
the complementary assets as a basis for business-model formation is 
justified because of their ability to provide the monopolistic position of the 
complementary assets owner. The added value, demanded by the customer, 
is created as a result of synergetic interaction of complementary assets. Thus 
the resource application is taking place in the conditions of the added value 
increase, which is created by the enterprise. 

The further research in this direction is presented in the figure 3.

 

Figure 3. Matrix of innovation generation
Source: own development. 

 
Figure 3. Matrix of innovation generation* 

* Source: own development.  
 

According to the law of the system theory, innovative system, like any other 
system should not be closed or isolated. The positive effect of the system 
components is manifested its arithmetic properties through multiplication effect. 
According to another principle of the same theory: “it is impossible to affect the 
system, while being inside the system”. That’s why the innovation that is the 
foundation of business –model should initiate the multiplied positive effects of its 
introduction. Multidimensional innovation, which is a combination of market 
innovation, product innovation and arised innovation of the business-model can be 
a catalyst to create and increase the added value of the enterprises. 
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According to the law of the system theory, innovative system, like 
any other system should not be closed or isolated. The positive effect of 
the system components is manifested its arithmetic properties through 
multiplication effect. According to another principle of the same theory: “it 
is impossible to affect the system, while being inside the system”. That’s why 
the innovation that is the foundation of business –model should initiate the 
multiplied positive effects of its introduction. Multidimensional innovation, 
which is a combination of market innovation, product innovation and arised 
innovation of the business-model can be a catalyst to create and increase the 
added value of the enterprises.
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МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ: СТРУКТУРА БИЗНЕС 
МОДЕЛИ И ИСТОЧНИК ЕЕ ИННОВАЦИЙ

В статье рассматривается структура бизнес-модели, дополняющие активы 
описываются в случае морского торгового порта в качестве основы создания биз-
нес-модели. Изучение взаимодополняющих активов изучается в контексте опера-
ционных стратегий для получения экономической ренты в случае продажи; созда-
ние совместного предприятия, государственно-частного партнерства; подписание 
аренды концессии или лицензирование прав доступа к дополнительным активам.

Ключевые слова: бизнес-модель, комплементарные активы, морской тор-
говый порт, генерация инноваций.
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МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ: СТРУКТУРА 
БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТА ДЖЕРЕЛО ЇЇ ІННОВАЦІЙ

У статті розглянута структура бізнес-моделі, описуються додаткові активи 
на випадок морського торговельного порту як основи створення бізнес-моделі. 
Використання додаткових активів вивчається в контексті операційних стратегій 
для отримання економічної ренти у випадку продажу; формування спільного 
підприємства, державно-приватного партнерства; підписання концесійного лізингу 
або ліцензування прав доступу до додаткових активів. Визначено властивості 
комплементарних активів, зокрема: синергетичний ефект можна забезпечити 
у випадку одночасного розвитку додаткових активів; унікальність додаткових 
активів призводить до монополії власника; право власності на додаткові активи 
має вирішальне значення для визначення одержувача доходу.

Спеціалізованими комплементарними активами морського порту 
визначено: репутацію; бренд; сформовані кластери; мережи дистрібуції; досвід 
та кваліфікація спеціалістів; експертиза; громада морського порту; інформаційні 
бази даних. Загальними додатковими активами пропонується розглядати: 
інфраструктуру; обладнання; контрольні та контрольно-пропускні потужності 
(митний контроль); комп'ютери та системи автоматизації; соціальні мережі, ERP-
мережі; угоди з державою та муніципалітетом.

Отримання права доступу на додаткові активи відбувається залежно від 
їхнього роду і можливо завдяки формуванню спільного підприємства, державно-
приватного партнерства, стратегічного альянсу та ліцензування, угод про надання 
пільгових або аутсорсингових послуг для використання додаткових активів. 
Відповідно до визначення бізнес-моделі, доцільність залучення додаткових 
активів як основи формування бізнес-моделі є обґрунтованою через їх здатність 
надавати монопольне становище власника додаткових активів. Додаткова вартість, 
яку вимагає замовник, створюється внаслідок синергетичної взаємодії додаткових 
активів. Таким чином, застосування ресурсу відбувається в умовах збільшення 
доданої вартості, яка створюється підприємством.

Ключові слова: бізнес-модель, комплементарні активи, морський 
торговельний порт, генерація інновацій.
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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У МОРСЬКОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
У статті розглядаються питання структурної трансформації економіки 

України на галузевому рівні на прикладі морського господарства. Проведено 
сегментацію вітчизняного морегосподарського комплексу та визначено 
коло проблем, що ускладнюють структурні зміни. Проаналізовано характер 
трансформаційних процесів. Виокремлено можливі напрями структурних зрушень: 
технологічні, інституційні, відтворювальні та просторові. Здійснено ідентифікацію 
поточного стану окремих галузей морського господарства та зроблено пропозиції 
щодо їхнього подальшого розвитку.

Ключові слова: структурні зміни, морське господарство, морегоспо-
дарський комплекс, порти, управління.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ключовою характери-
стикою, що відображає якісний рівень розвитку країни, є галузева 
структура національної економіки. Впродовж багатьох років важливе 
місце у структурі економіки України займала морська господарська 
діяльність. Проте наразі окремі її напрями перебувають у занепаді, а 
інші продовжують інерційне функціонування або знаходяться у стадії 
рецесії. Відтак існує нагальна потреба визначення специфіки та вектора 
необхідних структурних зрушень, а також наукове обґрунтування 
інноваційних форм і методів управління вітчизняним морським 
господарством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання структурних 
зрушень на національному та галузевому рівнях знайшли своє 
відображення в роботах Л. В. Шинкарук, О. М. Кібік, Ю. З. Драпайло. 
В той самий час більш детально проблеми розвитку окремих сегментів 
морегосподарського комплексу є об’єктом досліджень, таких науковців 
як В. О. Котлубай (морський транспорт та портове господарство), 
В. І. Борщ (суднобудування), Г. М. Сільванська (морський туризм), 
О. Волович (морська геологія)
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Проте більшість проблемних питань, щодо структурних зрушень 
в економіці України все ще залишаються дискусійними. Також 
потребують уточнення якісні характеристики галузевих трансформацій, 
в тому числі у контексті морегосподарського комплексу.

Постановка завдання. Завданнями дослідження є обґрунтування 
доцільності трансформаційних перетворень у вітчизняних реаліях, 
виокремлення кола проблем, що запобігають розвитку морського 
господарства України, розробка пропозицій щодо структурних змін на 
рівні окремих сегментів морегосподарського комплексу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тектонічні зрушення 
у світовій економіці та формування нової господарської парадигми 
знайшли своє відображення у відповідних структурних трансформаціях  
національних економік окремих країн. На державному рівні реалізація 
структурної політики передбачає поєднання важелів державного 
регулювання і ринкових механізмів, але соціально-економічне життя 
України сьогодні регулюється еклектичною сумішшю ринкових 
механізмів та архаїчних соціальних інституцій, які лише частково були 
адаптовані до нових економічних умов [1]. 

В той самий час на галузевому рівні Україна, хоч і 
намагається розвивати окремі високотехнологічні напрями, все ж 
залишається країною індустріального типу, навіть з елементами 
доіндустріальної економічної організації. Це негативно впливає на 
конкурентоспроможність національної економіки, особливо у галузях 
де на міжнародному рівні спостерігається всебічне впровадження 
інновацій і збільшення впливу споживчого ринку. До таких галузей 
відноситься й морське господарство.

Під морським господарством найчастіше розуміють групу 
взаємопов'язаних галузей, а також виробництв, розташованих 
переважно у береговій зоні, що забезпечують господарську та науково-
дослідну діяльність у морях та океанах, безпосередню експлуатацію 
їх природно-ресурсного потенціалу, зовнішньоекономічні морські 
зв'язки та розвиток соціально-виробничої інфраструктури. Морське 
господарство поряд із охороною державного кордону на морі та 
діяльністю військово-морських сил є основною складовою морської 
діяльності будь-якої країни.

В структурі вітчизняного морського господарства виділяють: 
морський вантажний та пасажирський транспорт, морські порти, 
суднобудівну та судноремонтну промисловість, морську геологія та 
видобуток ресурсів на шельфі, рибну промисловість, морський туризм 
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та рекреацію тощо. Означені галузі мають прямий чи опосередкований 
зв’язок з морським середовищем та морськими ресурсами, або 
передбачають господарську діяльність у прибережних зонах.

Галузі, морського господарства, утворюють відповідний комплекс: 
складну, багатокомпонентну керовану систему, цільовими функціями 
якої є: забезпечення внутрішніх потреб природними ресурсами морів 
та океанів, а також розширення зовнішньоекономічного потенціалу  
[2, с. 313]. Структура морегосподарського комплексу характеризується 
значною неоднорідністю, а його сталий розвиток унеможливлюють 
певні проблеми, притаманні кожному з сегментів (табл. 1).

Таблиця 1

Основні проблеми розвитку різних сегментів морського 
господарства України

Джерело: складено автором.

Таблиця 1 
Основні проблеми розвитку різних сегментів морського господарства 

України 
Сегменти  Проблеми  
Рибне господарство Суперечливе законодавче забезпечення рибогосподарської 

діяльності, масове виведення суден із експлуатації, 
відсутність важелів для залучення інвестицій у оновлення 
флоту, анексія Криму, збільшення частки нелегально 
виловленої риби, недостатність стимулюючих факторів для 
орієнтації рибного бізнесу на виробництво вітчизняного 
продукту, а не на імпорт.  

Морський туризм та 
рекреація 

Відсутність власних лайнерів, геополітичні складнощі, 
високі ціни у порівнянні з такими країнами, як Туреччина, 
відсутність належного сервісу, недостатня кількість 
туристичних маршрутів. 

Морський транспорт Відсутність інвестиційної програми розвитку флоту, втрата 
більшості державних пароплавств, незадовільна вікова 
структура флоту (більше 85 % суден перевищили 
нормативний термін служби). 

Портове господарство Застарілість більшості споруд, незадовільний стан значної 
частини портових об’єктів, відставання технологічної та 
технічної бази, законодавча та управлінська неузгодженість, 
неконкурентоспроможні тарифи.  

Суднобудування та 
судноремонт 

Фізична та моральна застарілість, а також недостатня 
кількість обладнання, технічна недосконалість виробничих 
процесів, низький рівень кооперації, ускладнення доступу до 
кредитних ресурсів, відсутність цілісної системи 
обслуговування флоту. 

Морська геологія Нестача необхідного устаткування для освоєння морського 
шельфу, брак державного фінансування 
геологорозвідувальних робіт, захоплення кримських активів 
«Чорноморнафтогазу», відсутність партнерів для видобутку 
серед потужних компаній світового рівня. 

Джерело: складено автором. 
 
Наразі чи не найскладніша ситуація спостерігається у рибному 

господарстві. Ще на початку 90-х рр. минулого століття Україна перебувала 
серед світових лідерів у рибній галузі.  Проте за останні 25 років вилов риби 
скоротився майже у 15 разів:  з 1,1 млн. т. у 1991 році до 78,5 тис. т. у 
2016 році.  Внаслідок цього з 4-х спеціалізованих морських рибних портів - 2 
(Маріуполь й Чорноморськ) майже повністю перейшли на обробку інших 
вантажів. Інші 2 (Севастополь і Керч) наразі перебувають у відомстві 
російського Міністерства транспорту. 

Внутрішні потреби вітчизняного ринку задовольняються насамперед за 
рахунок імпорту, частка якого збільшилася  з 10 % у 1991 році до 84 % у 2017 
році. Лідерами серед країн-імпортерів є  Норвегія, Ісландія та США. З точки 
зору асортименту, більшу частину імпорту складають бюджетні сорти: 
оселедець, скумбрія, сардина, кілька, хек, минтай, мойва.   
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Наразі чи не найскладніша ситуація спостерігається у рибному 
господарстві. Ще на початку 90-х рр. минулого століття Україна 
перебувала серед світових лідерів у рибній галузі.  Проте за останні 
25 років вилов риби скоротився майже у 15 разів:  з 1,1 млн. т. у 1991 
році до 78,5 тис. т. у 2016 році.  Внаслідок цього з 4-х спеціалізованих 
морських рибних портів - 2 (Маріуполь й Чорноморськ) майже повністю 
перейшли на обробку інших вантажів. Інші 2 (Севастополь і Керч) 
наразі перебувають у відомстві російського Міністерства транспорту.

Внутрішні потреби вітчизняного ринку задовольняються насамперед 
за рахунок імпорту, частка якого збільшилася  з 10 % у 1991 році до 
84  % у 2017 році. Лідерами серед країн-імпортерів є  Норвегія, Ісландія 
та США. З точки зору асортименту, більшу частину імпорту складають 
бюджетні сорти: оселедець, скумбрія, сардина, кілька, хек, минтай, 
мойва.  

Серед заходів, що здатні забезпечити системні перетворення у 
рибній галузі слід виокремити залучення прямих інвестицій, реалізацію 
спільних проектів із країнами – лідерами у морському рибальстві, 
надання дотацій підприємствам галузі, а у перспективі – поступове 
відновлення рибного флоту.

Кризова ситуація спостерігається й у сегменті морського транспорту 
України, основу якого ще з радянських часів,  складали Чорноморське 
(ЧМП), Азовське (АМП) та Українське Дунайське (УДП) пароплавства. 
Проте, процедура банкрутства АМП розпочалася ще у 2004 році, флот 
ЧМП скоротився до одного вимпелу, а само підприємство знаходиться 
у переліку об’єктів для приватизації.

Фактично наразі в Україні ефективно функціонують лише ПрАТ 
«Українське Дунайске пароплавство»  (УДП) та судноплавна компанія 
ТОВ СП «Нібулон». Причому обидві компанії орієнтовано насамперед 
на річкові перевезення. Паралельно з цим, останні 20 років отримали 
розвиток менеджерські компанії, що оперують суднами під так званим 
«зручним прапором» і зареєстровані у офшорних країнах. 

На сьогодні основними стримуючими факторами розвитку 
національного судноплавства є: відсутність попиту національної 
зовнішньої торгівлі на послуги з морського перевезення вантажів; 
відсутність в країні належного інституційного середовища: морського 
права, транспортної логістики, розвиненої практики фрахтування суден, 
високе загальне податкове навантаження на судноплавство тощо [3].

Для відновлення конкурентних позицій на ринку морських вантажних 
перевезень України потрібні щонайменш 80-100 нових вантажних 
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транспортних суден, а також поступове оновлення та модернізація 
існуючого флоту. Відтак поточні перспективи розвитку вітчизняного 
морського транспорту безпосередньо пов’язані із суднобудуванням та 
портовим господарством. 

На сучасному етапі суднобудівельна галузь України характеризується 
високим рівнем наукоємності, для якої є закономірним підвищення 
техніко-технологічного рівня виробництва, постійне ускладнення 
продукції, технологій виробництва та методів його організації. 
Особливо це стосується крупних суднобудівних підприємств, тому що 
вони створені і налаштовані на одиничне будівництво, на відміну від 
основних конкурентів – суднобудівних заводів П. Кореї та Китаю, які 
налаштовані на серійне виробництво, що дає їм перевагу у зниженні 
собівартості [4, с. 23].

Основну частку суднобудівної галузі в Україні складають 10 великих 
суднобудівних заводів, 9 підприємств суднового машинобудування, 
морського приладобудування та електромонтажу, 15 проектно-
конструкторських і наукових організацій. 

Анексія Криму призвела до істотних структурних змін у галузі, 
а також серйозних соціальних проблем у приморських регіонах, де 
суднобудування певною мірою носить містоутворюючий характер. 
Відтак кількість побудованих суден почала стало зменшуватися (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Обсяг виробництва суднобудівної галузі, од. 
Джерело: [3].

Зокрема, у 2013 році з 10 суднобудівних заводів тільки 7 виробляли 
суднобудівну продукцію. А починаючи з 2014 року, основним видом 
діяльності для більшості заводів став судноремонт і виготовлення 
металоконструкцій. І якщо у 1995 р. Україна за обсягами реалізації 
суднобудівної галузі займала 3 місце в світі, то у 2017 р. – лише 73 місце.
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Рисунок 2. Обсяг виробництва суднобудівної галузі, од.  

Джерело: [3]. 
 
Зокрема, у 2013 році з 10 суднобудівних заводів тільки 7 виробляли 

суднобудівну продукцію. А починаючи з 2014 року, основним видом 
діяльності для більшості заводів став судноремонт і виготовлення 
металоконструкцій. І якщо у 1995 р. Україна за обсягами реалізації 
суднобудівної галузі займала 3 місце в світі, то у 2017 р. – лише 73 місце. 

Основними завданнями в контексті структурних трансформацій у сфері 
суднобудування та судноремонту на сьогодні є:  

 забезпечення потреб ВМС України за рахунок будівництва нових 
кораблів та модернізації тих, що вже є на озброєнні;  

 відновлення морського і річкового цивільних флотів, а також 
рибопромислового флоту;  

 реалізація експортного потенціалу галузі; 
 відтворення робочих місць із конкурентною заробітною платою; 
 реалізація науково-технічного потенціалу країни. 

Що стосується портового господарства, перехід до ринкових відносин 
підвищив динамічність процесів конкурентної  боротьби на світовому ринку 
портових послуг, в тому числі й у чорноморському сегменті. Показники 
вантажообігу у морських торговельних портах свідчать, що поки результати 
цієї боротьби не на користь України (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Динаміка окремих напрямів вантажів, оброблених вітчизняними 
портами  

Обсяг 
переробки 
вантажів 

2014 2015 Темп 
зростання, 
% 

2016 Темп 
зростання, 
% 

2017 Темп 
зростання, 
% 

Експорт 104687 103983 99,3 100202 96,4 98517 98,3 
Імпорт 15986 17959 112,3 15976 89,0 20418 127,8 
Транзит 20719 15904 76,8 10329 64,9 11805 114,3 
Внутрішнє 
сполучення 

3473 6840 196,9 5238 76,6 1838 35,1 

Всього 144866 144687 99,9 131745 91,1 132578 100,6 
 Джерело: [5]. 
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Основними завданнями в контексті структурних трансформацій у 
сфері суднобудування та судноремонту на сьогодні є: 

– забезпечення потреб ВМС України за рахунок будівництва 
нових кораблів та модернізації тих, що вже є на озброєнні; 

– відновлення морського і річкового цивільних флотів, а також 
рибопромислового флоту; 

– реалізація експортного потенціалу галузі;
– відтворення робочих місць із конкурентною заробітною платою;
– реалізація науково-технічного потенціалу країни.
Що стосується портового господарства, перехід до ринкових відносин 

підвищив динамічність процесів конкурентної  боротьби на світовому 
ринку портових послуг, в тому числі й у чорноморському сегменті. 
Показники вантажообігу у морських торговельних портах свідчать, що 
поки результати цієї боротьби не на користь України (табл. 2).

Таблиця 2.

Динаміка окремих напрямів вантажів, оброблених вітчизняними 
портами 

Джерело: [5].

Так у 2016 році загальних обсяг перевезень зменшився майже на 
10  %, в тому числі транзит – на 35 %, а внутрішні перевезення – майже 
на 25 %. Незважаючи на те, що у 2017 році ситуація дещо покращилася, 
можна говорити про втрату сегменту внутрішніх перевезень і стале 
зменшення експорту. 

В цьому сенсі дуже важливим є відновлення транзиту. Адже 
внаслідок конкурентних дій таких країн як Румунія, Словенія, Болгарія, 
Латвія, а також переорієнтацією російських вантажопотоків, обсяг 
транзиту в Україні зменшився у 2014-17 рр. майже вдвічі. Реанімацію 
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Джерело: [3]. 
 
Зокрема, у 2013 році з 10 суднобудівних заводів тільки 7 виробляли 

суднобудівну продукцію. А починаючи з 2014 року, основним видом 
діяльності для більшості заводів став судноремонт і виготовлення 
металоконструкцій. І якщо у 1995 р. Україна за обсягами реалізації 
суднобудівної галузі займала 3 місце в світі, то у 2017 р. – лише 73 місце. 

Основними завданнями в контексті структурних трансформацій у сфері 
суднобудування та судноремонту на сьогодні є:  

 забезпечення потреб ВМС України за рахунок будівництва нових 
кораблів та модернізації тих, що вже є на озброєнні;  

 відновлення морського і річкового цивільних флотів, а також 
рибопромислового флоту;  

 реалізація експортного потенціалу галузі; 
 відтворення робочих місць із конкурентною заробітною платою; 
 реалізація науково-технічного потенціалу країни. 

Що стосується портового господарства, перехід до ринкових відносин 
підвищив динамічність процесів конкурентної  боротьби на світовому ринку 
портових послуг, в тому числі й у чорноморському сегменті. Показники 
вантажообігу у морських торговельних портах свідчать, що поки результати 
цієї боротьби не на користь України (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Динаміка окремих напрямів вантажів, оброблених вітчизняними 
портами  

Обсяг 
переробки 
вантажів 

2014 2015 Темп 
зростання, 
% 

2016 Темп 
зростання, 
% 

2017 Темп 
зростання, 
% 

Експорт 104687 103983 99,3 100202 96,4 98517 98,3 
Імпорт 15986 17959 112,3 15976 89,0 20418 127,8 
Транзит 20719 15904 76,8 10329 64,9 11805 114,3 
Внутрішнє 
сполучення 

3473 6840 196,9 5238 76,6 1838 35,1 

Всього 144866 144687 99,9 131745 91,1 132578 100,6 
 Джерело: [5]. 
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сфери транзитних перевезень пов’язують з такими напрямами як: 
Білоруський транзит, Дунайський транзит, «Новий шовковий шлях», 
перевезення казахського зерна та азербайджанської нафти тощо. Однак 
залучення транзитних вантажів до вітчизняних портів є неможливим 
без зменшення портових зборів, які в Україні є чи не найбільшими 
серед портів Чорного моря.

У таблиці 3 наведена товарна структура вантажів, у якій переважають 
суховантажні сипучі, в той самий час як обсяги перевезення тарно-
штучних вантажів стало зменшуються (майже на 7 % у 2017 році). 

Таблиця 3.

Динаміка окремих типів вантажів, оброблених вітчизняними 
портами 

Джерело: [5].

Подальший розвиток портової галузі найчастіше пов’язують з 
механізмами державно – приватного партнерства, у вигляді, насамперед, 
концесії. Її головною перевагою у порівнянні з іншими моделями 
співпраці державних та  приватних структур вважається можливість 
залучення коштів на тривалий період  при забезпеченні цільового 
використання об’єкта концесії та збереженні державної власності на 
нього. 

Одним з найбільш перспективних напрямів розвитку вітчизняного 
морського господарства є морський  туризм. Його можна розглядати 
як багатофункціональну туристичну діяльність зі значним впливом 
морської компоненти. До означеного сегменту входять круїзи, 
фрахтування, яхтинг, дайвінг, серфінг, рафтинг тощо [6, с. 205].

Підвищення попиту на морські круїзні та яхтові подорожі є 
одним з провідних трендів світового ринку туризму, проте потенціал 
українських портів в даному сегменті майже не використовується. 

Так у 2016 році загальних обсяг перевезень зменшився майже на 10 %, в 
тому числі транзит – на 35 %, а внутрішні перевезення – майже на 25 %. 
Незважаючи на те, що у 2017 році ситуація дещо покращилася, можна 
говорити про втрату сегменту внутрішніх перевезень і стале зменшення 
експорту.  

В цьому сенсі дуже важливим є відновлення транзиту. Адже внаслідок 
конкурентних дій таких країн як Румунія, Словенія, Болгарія, Латвія, а також 
переорієнтацією російських вантажопотоків, обсяг транзиту в Україні 
зменшився у 2014-17 рр. майже вдвічі. Реанімацію сфери транзитних 
перевезень пов’язують з такими напрямами як: Білоруський транзит, 
Дунайський транзит, «Новий шовковий шлях», перевезення казахського 
зерна та азербайджанської нафти тощо. Однак залучення транзитних 
вантажів до вітчизняних портів є неможливим без зменшення портових 
зборів, які в Україні є чи не найбільшими серед портів Чорного моря. 

У таблиці 3 наведена товарна структура вантажів, у якій переважають 
суховантажні сипучі, в той самий час як обсяги перевезення тарно-штучних 
вантажів стало зменшуються (майже на 7 % у 2017 році).  

 
Таблиця 3. 

Динаміка окремих типів вантажів, оброблених вітчизняними портами  
Обсяг 

переробки 
вантажів 

2014 2015 Темп 
зростання, 

% 

2016 Темп 
зростання, 

% 

2017 Темп 
зростання, 

% 
Наливні 14349 11912 82,7 10789 90,6 11016 102,1 

Суховантажні 
сипучі 

98291 105408 107,2 93413 88,6 95746 102,5 

Тарно-штучні 32226 27367 84,9 27544 100,7 25816 93,7 
Всього 144866 144687 99,9 131746 91,1 132578 100,6 

Джерело: [5]. 
 
Подальший розвиток портової галузі найчастіше пов’язують з 

механізмами державно – приватного партнерства, у вигляді, насамперед, 
концесії. Її головною перевагою у порівнянні з іншими моделями співпраці 
державних та  приватних структур вважається можливість залучення коштів 
на тривалий період  при забезпеченні цільового використання об’єкта 
концесії та збереженні державної власності на нього.  

Одним з найбільш перспективних напрямів розвитку вітчизняного 
морського господарства є морський  туризм. Його можна розглядати як 
багатофункціональну туристичну діяльність зі значним впливом морської 
компоненти. До означеного сегменту входять круїзи, фрахтування, яхтинг, 
дайвінг, серфінг, рафтинг тощо [6, с. 205]. 

Підвищення попиту на морські круїзні та яхтові подорожі є одним з 
провідних трендів світового ринку туризму, проте потенціал українських 
портів в даному сегменті майже не використовується. Означену ситуацію 
можна пояснити, по-перше, втратою країною власного пасажирського флоту, 
по-друге, різким зменшенням заходів круїзних лайнерів у вітчизняні порти, 



56

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 2 (39) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 2 (39)    ISSN 2413-9998

Означену ситуацію можна пояснити, по-перше, втратою країною 
власного пасажирського флоту, по-друге, різким зменшенням заходів 
круїзних лайнерів у вітчизняні порти, по-третє, майже повним 
припиненням Чорноморських круїзів внаслідок геополітичних проблем 
у регіоні. Загалом на частку портів Чорного моря  доводиться менш 
ніж 5 % європейського круїзного ринку, тоді як частка Західного 
Середземномор'я понад – 45 %, а Східного – майже 35 %. 

З іншого боку, лише Одеський морський порт, здатний приймати до 
5 лайнерів одночасно, а його пропускна сягає 4 млн. пасажирів на рік. Є 
перспективи для збільшення пасажиропотоку і в інших портах, зокрема 
в Усть-Дунайську. 

До недавнього часу морський туризм в Україні асоціювався 
виключно із круїзним сегментом. В той самий час в розвинутих країнах 
поряд із круїзним активно розвивається й яхтовий туризм. Вже декілька 
років він є не прерогативою професійних яхтсменів та бізнес-еліти, 
а масовим туристичним напрямом. Серед країн-лідерів у сегменті 
яхтового туризму можна відзначити Францію, Італію, Грецію, Хорватію. 
Для розвитку яхтового туризму в Україні, при наявності унікальних 
приморських рекреаційно-туристичних ресурсів, поки що не вистачає 
інфраструктурних об’єктів, таких як яхтові марини і стоянки, заправні 
станції, ремонтні бази, яхтового флоту, кадрового забезпечення та 
інформаційної підтримки.

Є певні перспективи й у морській геології, адже потенційні запаси 
енергоресурсів на українському шельфі Чорного моря оцінюються 
у 2,3  млрд. тонн умовного палива, що, за даними Державної служби 
геології та надр України, становить близько 40 % усіх енергетичних 
запасів країни. При цьому означені запаси розвідані лише на 45 % [7]. 

Проте, якщо до початку анексії Криму,  вітчизняний сектор Чорного 
і Азовського морів складав 130 тис. кв. км., наразі залишилось  не 
більше ніж 40  тис кв. км. (24, 2 тис. сектор Чорного моря та 15,7 тис. – 
Азовського). Де-факто втрачено, зокрема, південну частину Азовського 
моря, Керченсько-Феодосійський шельф Чорного моря та прилеглий 
континентальний схил, а також Східно-Чорноморську глибоководну 
западину. З цього приводу НАК «Нафтогаз України» у 2016 році 
ініціював арбітражне провадження проти Росії, а в  2017 році подав 
позов в Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду 
в Гаазі з вимогою відшкодування збитків у розмірі 5 млрд. дол.

Наразі єдина українська державна компанія, яка здійснює увесь 
комплекс робіт щодо розвідки та видобутку енергоносіїв на шельфі, 
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є ДАТ «Чорноморнафтогаз», дочірня компанія НАК «Нафтогаз 
України». Крім того, геологорозвідувальні роботи в морській 
акваторії виконуються «Причорноморським державним регіональним 
геологічним підприємством» і Державним геофізичним підприємством 
«Укргеофізика».

Для освоєння глибоководного континентального шельфу не 
вистачає спеціалізованих плавучих бурових установок, спеціальних 
суден і платформ для супроводу буріння та експлуатації свердловин, а 
також для прокладання морських трубопроводів. Тому галузь потребує 
значних інвестицій, а досвід країн Чорноморського басейну, зокрема 
Туреччини та Румунії, свідчить про те, що тільки транснаціональні 
компанії, на кшталт «British Petroleum» або «Chevron»,  мають достатні 
ресурси для розвідки і видобутку енергоносіїв на морському шельфі. 
Отже, для України сьогодні важливо знайти саме таких партнерів.

Відтак серед основних напрямів структурних зрушень в морському 
господарстві треба відзначити наступні. 

1. Технологічні – передбачають модернізацію технічних засобів, 
появу принципово нових класів, які згодом стають основою нового 
господарського укладу. Найбільші технологічні зрушення в останні 
роки відбуваються у морській геології, суднобудуванні та сегменті 
контейнерних перевезень.

2. Інституційні – об’єктами яких є локальні системи економічних 
інституцій та інститутів, а також галузева та адміністративна структура. 
В Україні створено правові умови для модернізації системи управління 
морською галуззю. Зокрема, більшість фахівців наголошує на 
необхідності створення Морської адміністрації. Це має бути незалежний 
професійний орган, який не буде знаходитися під впливом політичних 
сил, уникне політичних призначень і зосередиться на господарських 
функціях.

3. Відтворювальні – пов’язані зі зміною пропорцій секторів, сфер 
і сегментів національної економіки. Насамперед, мова йде про зміну 
співвідношення державної та приватної власності, внаслідок процесів 
приватизації у портовому сегменті. Проте морські порти є стратегічно 
важливими об’єктами, а наразі в країні відсутні дієві механізми які в 
змозі запобігти корупційній складовій та олігархічному лобіюванню в 
процесі роздержавлення. Паралельно з цим спостерігається фактичне 
відсторонення органів місцевого самоврядування від проведення реформ 
щодо розвитку портової галузі, що теж заважає трансформаційним 
процесам. 
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4. Просторові – які детермінують визначення та зміщення меж 
територіально-виробничих комплексів, регіонів та економічних зон. 
Наразі, найбільш перспективним варіантом є створення морських 
кластерів у портовому господарстві, яке дозволить уникнути 
внутрішньої конкуренції за рахунок ефективного розподілу вантажів 
та впровадження науково-обґрунтованої системи спеціалізації портів та 
інших підприємств кластеру. 

Висновки та пропозиції. Ефективні структурні зміни у морському 
господарстві є можливими лише у контексті визначення та реалізації 
економічних, соціальних, геополітичних пріоритетів, за умови, 
що Україна бажає підтримувати статус морської держави. Наразі 
означений статус ґрунтується здебільшого на вигідному географічному 
розташуванні, природних ресурсах та історичній морській 
спрямованості на мезорівні.

У перспективі запорукою структурних змін морегосподарського 
комплексу  повинні стати: використання передових інноваційних 
технологій, модернізація основних фондів, технічне переоснащення 
та формування нової комплексної моделі управління. Одним із дієвих 
важелів для стимулювання означених процесів може стати впровадження 
управлінських інновацій, які, в свою чергу, створюють необхідні умови 
для реалізації маркетингових, продуктових, технологічних та інших 
нововведень. 
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STRUCTURAL CHANGES IN THE SEA ECONOMY 
OF UKRAINE

The article deals with the issues of the structural transformations of the Ukrai-
nian economy at the sectoral level, on the example of the marine economy. The segmen-
tation of the domestic maritime complex has been carried out and a number of problems 
that complicate structural changes, are identified. The nature of transformation processes 
is analyzed. The main possible directions of structural shifts in the marine economy are 
outlined: technological, institutional, reproductive and spatial. Identification of the cur-
rent state of certain sectors of the marine industry was made and proposals were made 
for their further development.

Key words: structural changes, maritime economy, sea management complex, 
ports, management.
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КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИННИХ 
І ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ 
ПРИНЦИП БЕЗВІДХОДНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

У статті розглядається один із основних принципів організації та функці-
онування безвідходного агровиробництва – комплексність використання сировин-
них і енергетичних ресурсів.  Доведено, комплексне використання сировинних і 
енергетичних ресурсів передбачає максимально повне застосування усіх власти-
востей сировини шляхом використання останніх досягнень науково-технологіч-
ного прогресу та інноваційної діяльності, сприяє збільшенню виробництва агро-
продукції з тієї частини сировини, яка раніше йшла у відходи, зниженню витрат 
виробництва, зменшенню кількості відходів і як наслідок, зменшенню негативного 
впливу на навколишнє середовище, ресурсозбереженню в аграрному секторі.

Ключові слова: відходи, безвідходне агровиробництво, аграрний сектор,  
принципи безвідходного агровиробництва, комплексне використання ресурсів.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Об’єктивний харак-
тер підвищення рівня інтенсивності ведення агровиробництва значно 
посилює проблему виваженого ресурсокористування. Для раціональ-
ного поєднання ефективності сільськогосподарської діяльності, еколо-
гічної безпеки та соціальної орієнтації виробничо-господарської діяль-
ності великого значення набуває прискорений розвиток безвідходного 
виробництва в аграрному секторі економіки. Упровадження технологій 
безвідходного виробництва є нагальною потребою для тих сфер, де в 
процесі виробництва продукції утворюється велика кількість відходів. 

Важливість дослідження безвідходного агровиробництва обумовлю-
ється існуванням проблем промислової переробки відходів аграрного 
сектору на принципах безвідходної технології, повного вилучення всіх 
компонентів, раціонального використання проміжних і побічних про-
дуктів, зниження нормативних втрат і виключення невикористаних від-
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ходів, що є найважливішими резервами збільшення обсягів вироблю-
ваної аграрної продукції та підвищення ефективності виробництва з 
одночасною мінімізацією забруднення навколишнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впроваджен-
ня безвідходного агровиробництва порушували у своїх працях такі 
вітчизняні та закордонні вчені як К. Баретт, Л. Бєлашов, К. Боулдинг, 
А.  Бруттіні, П. Вяткін, Г. Гелетуха, З. Гуцайлюк, В. Зайцева, П. Ейкінс, 
Т. Желєзна, В. Кафаров, В. Кержаков, І. Колодійчук, Ю. Лебединський, 
Р. Льор, Л. Максішко, В. Тимчак, М. Хвесик, О. Ферсман, К. Феруччі, 
П.  Шолудько та ін. Однак в авторитетних роботах науковців не приді-
лена достатня увага принципам безвідходного агровиробництва, і, зо-
крема, принципу комплексного використання ресурсів. 

Постановка завдання. Мета роботи полягає у дослідженні комп-
лексності використання сировинних і енергетичних ресурсів як одно-
го з основних принципів організації та функціонування безвідходного 
агровиробництва

Виклад основного матеріалу дослідження. Під безвідходним агро-
виробництвом слід розуміти такий спосіб виробництва агропродукції, 
при якому найбільш раціонально і комплексно використовуються сиро-
вина і енергія в циклі «сировинні ресурси – виробництво – споживан-
ня  – вторинні сировинні ресурси» таким чином, що будь-які впливи на 
навколишнє середовище не порушують її нормального функціонуван-
ня. Таке трактування в найбільшій мірі віддзеркалює сутність процесів, 
що актуальні для реальної економіки сучасного аграрного сектору. На-
ведене визначення виходить не з гіпотетичної можливості безвідходно-
го виробництва як такого, а з того, що будь-який виробничий процес су-
проводжується утворенням відходів, які, зважаючи на сучасний рівень 
розвитку науки і техніки, можуть бути при подальшій їх обробці пере-
творені у продукти споживання або у нешкідливі для навколишнього 
середовища компоненти.

Безвідходне агровиробництво передбачає досягнення максимально ви-
сокого рівня економіко-соціо-екологічної результативності такого вироб-
ництва. На рис. 1 наведено економіко-соціо-екологічні вигоди від впрова-
дження у практику господарювання безвідходного агровиробництва.
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Рис. 1. Економіко-соціо-екологічні вигоди від впровадження у практику 
господарювання безвідходного агровиробництва

Джерело: складено автором.

Безвідходне виробництво має свої особливості й повинно відповіда-
ти певним принципам створення та функціонування (рис. 2).
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Розглянемо детально принцип комплексного використання сировин-
них і енергетичних ресурсів, що має велике значення як з точки зору 
економіки, так і з точки зору екології. 

Б. М. Равич, В. П. Окладников, В. П. Лигач вказують на зв’язок комп-
лексного використання сировини і відходів з вирішенням проблеми 
створення безвідходних і екологічно чистих промислових технологій 
[1, с. 5]. На тому, що проблема комплексного використання сировини 
вимагає насамперед ретельного вивчення матеріальних ресурсів та без-
відходної технології в кожній операційній технологічній ланці наголо-
шують Е. А. Туркебаєв, Г. X. Садиков [2, с. 8].

В. О. Анучін справедливо наголошував на тісному зв’язку зростання 
потреб ресурсів з розвитком виробництва та необхідності комплексного 
використання природних умов і сировини у їхніх територіальних спо-
лученнях [3, с. 209]. Відходи виробництва є невикористаною або не-
достатньо використаною частиною сировини. Як відзначає В. В. Ка-
фаров, «у цьому випадку основні виробничі операції супроводжуються 
операціями вилучення корисних, але не потрібних основному вироб-
ництву речовин, переробки цих корисних речовин на остаточну про-
дукцію або напівфабрикати, що поставляються іншим підприємствам»  
[4, с. 9]. В. С. Тимчак підкреслює, що комплексне використання від-
ходів на всіх стадіях продовольчого ланцюга «від виробництва до спо-
живання» є перспективним вектором ресурсозбереження в аграрному 
секторі [5, с. 23].

Значення комплексного використання сировини не вичерпуєть-
ся його роллю в збільшенні виробництва продуктів і розширенні їх 
асортименту. Не менш важливу роль воно грає в зниженні витрат ви-
робництва. Випуск значної маси додаткової продукції за тих самих 
витрат сировини знижує собівартість продукції, оскільки витрати на 
сировину розподіляються між великою кількістю виготовлених з неї 
продуктів. Крім того, досягається економія витрат на отримання (ви-
рощування, транспортування, заготівлю, зберігання) сировини [6, с. 
10]. Вартість сировини, тобто речовини, з якої виготовляють готову 
продукцію, складає значну частину вартості виробництва. У зв’язку з 
цим для всіх без винятку виробництв максимальне використання си-
ровини є одним із основних засобів зниження питомих витрат на ви-
готовлення продукції [7, с. 79]. 

Необхідність комплексного використання природних ресурсів дик-
тується, з одного боку, все збільшуваними темпами зростання обсягів 
агровиробництв, що забруднюють навколишнє середовище, а з іншого 
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– необхідністю економного їх витрачання, бо запаси основної мінераль-
ної сировини та придатних для виробництва територій обмежені, а ціни 
на них безперервно зростають. У свою чергу, зростання цін прискорює 
впровадження і розробку маловідходних і безвідходних виробництв, 
підвищує рівень їх економічної ефективності. 

Принцип комплексного використання ресурсів перед бачає макси-
мально повне застосування усіх властивостей сировини, що може бути 
забезпечене шляхом активного впровадження в практику господарю-
вання останніх досягнень науково-технологічного прогресу та іннова-
ційною діяльністю.

Так, у харчовій промисловості України при одержанні соків з плодів 
і ягід залишається значна кількість відходів (вичавок), які в подальшо-
му практично не використовуються. В аграрному секторі широко роз-
повсюджені та перероблюються такі культури, як гречка, ячмінь, рапс, 
соняшник, томати, гарбуз та ін., відходи з яких також не знаходять свого 
застосування. Випробування, що проводяться останніми роками, свід-
чать про те, що вичавки є перспективним джерелом для отримання бага-
тьох біологічно активних речовин і, як результат, для отримання нових 
фітопрепаратів. А. Г. Золотарьовим запропонована технологія отриман-
ня біологічно активних сухих соків з можливістю переробки вичавок, 
що залишились після віджиму соку, на спирт-сирець [8, с. 15-20].

Раціональне комплексне використання сировини дозволяє зменши-
ти кількість недостатньо використаних речовин, збільшити асортимент 
готових продуктів, випускати нові продукти з тієї частини сировини, 
яка раніше йшла у відходи. Підвищення виходу продукту на кожній ста-
дії процесу призводить до зменшення кількості відходів і збільшення 
комплексного використання сировини. Радикальний засіб проти проті-
кання побічних реакцій – зміна технології. Великого значення при цьо-
му набуває розроблення ресурсозберігаючих технологій [9]. 

Комплексність безвідходної технології можна розглядати за двома 
напрямками. Перший – це самоочевидна вимога використання всіх ком-
понентів тої чи іншої речовини, утилізація і тих компонентів, які тра-
диційно, або внаслідок організаційних причин, або відсутності необ-
хідних виробничих умов і умінь зараховують до відходів виробництва і 
зазвичай не використовують.

Друга сторона комплексності безвідходних технологій полягає в 
такому:

−	 вони взаємопов’язані з екологічною обстановкою, в якій реа-
лізуються (зайва кількість шкідливих викидів в атмосферу, річки, водо-
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ймища і т. д., відчуження орних або придатних для інших цілей земель 
під поховання, накопичення або інший вид тимчасового або постійного 
зберігання неутилізованих відходів);
−	 дають можливість залучати до господарського обігу ресурси, ра-

ніше не використовувані (невеликих за площею покладів копалин, 
природних ресурсів, для переробки яких не існувало практично 
прийнятних технологій, і т. д.);

−	 застосування навіть однієї або мінімальної кількості нових, прогре-
сивних операцій в загальному ланцюжку технології жорстко при-
зводить до необхідності налаштовувати, переводити і весь ланцю-
жок або принаймні більшість операцій на нові і прогресивні методи 
і процеси;

−	 обіцяє нові можливості отримання матеріалів або речовин з важ-
ливими характеристиками, адже прогресивні технології спрямовані 
в тому числі і на отримання прогресивних же матеріалів, і це до-
сягається або цілеспрямованими зусиллями, або ж виходить ніби 
«само собою», органічно супроводжує і новизну і оригінальність 
технологічних процесів;

−	 як правило, поліпшуються умови праці, так як скорочуються або 
стають зовсім зайвими процеси й операції, що супроводжуються 
виділенням шкідливих речовин – газів, пилу і т. п., або усувається з 
технологій застосування шкідливих компонентів як проміжних про-
дуктів, каталізаторів або інших збудників реакцій [10, с. 14].

Раціональне та комплексне використання сировинних і енергетичних 
ресурсів дозволяє запроваджувати міжгалузеве кооперування, зокрема 
в рамках територіально-виробничого комплексу, з метою використання 
одними підприємствами відходів інших. Основне завдання полягає у 
вишукуванні можливостей для застосування продуктів незавершеного 
виробництва в інших виробництвах або галузях народного господар-
ства, які могли б будувати свою діяльність на них як на вторинних ма-
теріальних ресурсах.

Висновки та пропозиції. Таким чином, комплексне використання 
сировинних і енергетичних ресурсів перед бачає максимально повне за-
стосування усіх властивостей сировини шляхом використання останніх 
досягнень науково-технологічного прогресу та інноваційної діяльності, 
сприяє збільшенню виробництва агропродукції з тієї частини сирови-
ни, яка раніше йшла у відходи, зниженню витрат виробництва, змен-
шенню кількості відходів і як наслідок, зменшенню негативного впливу 
на навколишнє середовище, ресурсозбереженню в аграрному секторі.
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Прикладне використання принципів безвідходного агровиробництва 
мінімізує витрати сировинних і енергетичних ресурсів, обмежує нега-
тивний вплив виробництва на навколишнє середовище, забезпечує ци-
клічність матеріальних та фінансових потоків, раціоналізує виробничо-
господарську діяльність аграрного сектору економіки, збалансовує функ-
ціонування економічної, соціальної та довкільної сфер життєдіяльності 
людини. Якнайширше впровадження безвідходних технологій в агрови-
робництві є запорукою функціонування конкурентоспроможного аграр-
ного сектору економіки України, і, як наслідок, найважливішим складо-
вим елементом економічної й загалом національної безпеки держави.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЕВЫХ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП БЕЗОТХОДНОГО 
АГРОПРОИЗВОДСТВА

В статье рассматривается один из основных принципов организации и 
функционирования безотходного агропроизводства – комплексность использо-
вания сырьевых и энергетических ресурсов. Доказано, что комплексное исполь-
зование сырьевых и энергетических ресурсов предполагает максимально полное 
применение всех свойств сырья путем использования последних достижений НТП 
и инновационной деятельности, способствует увеличению производства агропро-
дукции из той части сырья, которая ранее шла в отходы, снижению издержек про-
изводства, уменьшению количества отходов и как следствие, уменьшению негатив-
ного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережению в аграрном секторе.

Ключевые слова: отходы, безотходное агропроизводство, аграрный сектор, 
принципы безотходного агропроизводства, комплексное использование ресурсов.
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INTEGRATED USE OF RAW MATERIAL AND ENERGY 
RESOURCES AS A BASIC PRINCIPLE OF NON-WASTE 
AGRICULTURAL PRODUCTION

The article deals with one of the main principles of the organization and 
functioning of non-waste agricultural production – the complexity of the use of raw 
materials and energy resources. It is proved that the complex use of raw materials and 
energy resources implies maximally full application of all the properties of raw materials 
by using the latest achievements of scientific and technological progress and innovation, 
contributes to increasing the production of agricultural products from the part of raw 
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materials that previously went into waste, reducing production costs, reducing the 
amount of waste and as a consequence, reducing the negative impact on the environment, 
resource conservation in the agricultural sector.

Keywords: waste, non-waste agricultural production, agrarian sector, principles 
of non-waste agricultural production, complex use of resources.
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IMPLEMENTATION OF THE INTELLECTUAL 
TECHNOLOGIES INTO THE MANAGEMENT SYSTEM OF 
THE MODERN ENTERPRISE: THEORETICAL BASIS

The issues of implementation of the intellectual technologies into the manage-
ment system of the modern enterprise are investigated in this article. Intellectualization is 
viewed as the main background for this process. In the article authors examine different 
types and directions of the intellectualization process (intellectualization of the society, 
of the economy and of the labour activity). And we see that these directions have differ-
ent results of their activity. The impact of the intellectualization of the society is viewed 
at the macro level and influence living conditions, societies’ development and so on. The 
impact of the economy intellectualization is viewed at the meso level, that means the 
economic and productive development of the scope of some branches. And the impact 
of the labour activity intellectualization is viewed at the micro level, when it influence 
certain branch, enterprise or even personnel of the company.  

In the article the factors of influence on the intellectualization process are 
viewed. Among them we can highlight next factors: labour, scientific, educational, mana-
gerial, socio-cultural, informational and communicational. They create the background 
for the effective realization of the intellectualization process. 

Also it is analyzed the concept of intellectual technologies. The authors adhere 
to the classification, in which three types of intellectual technologies are proposed. They 
are operational technologies, industrial internet technologies and informational technolo-
gies. The main advantages of the implementation of intellectual technologies into the 
business practice are overviewed.

Thus, we can approve that the implementation of the intellectual technologies 
creates the new quality of the business activity, has the great impact on the state and its 
population.      

Key words: intellectual technology, intellectualization, management system. 
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The modern stage of development of Ukrainian and world society is 
characterized by the strengthening of the knowledge’s and intelligence’s role 
in the economic and entrepreneurial activity. Today, intellectual abilities and 
human knowledge are the catalyst for the large-scale institutional changes 
and the continuous innovation development of the country. 

Intellectualization processes have extended all the spheres of the human 
activities at the modern stage of the societies’ development. Intellectualization 
is the complex, multidimensional and multifactorial process.

The problem of the intellectual technologies’ use is rather new for 
Ukrainian management science, because our country has not still achieved 
such level of the innovation development and implementation into all 
activities of the enterprise, as highly developed countries, for example 
USA, Japan, Germany, and even as developing countries, as India and 
China. Today this problem is researched by such domestic scientists as A. 
Antkhov, O. Melnyk, A. Kuzmin, A. Turylo, N. Hryhorak. But nevertheless, 
these scientists explore this issue in the general (as the problem of the 
intellectualization of economic or entrepreneurial activity) or from the 
perspective of the specific economic branch (e.g., implementation into the 
productive sphere of agriculture, logistics, so on). Yes, the implementation 
of some intellectual technologies in the management system of Ukrainian 
enterprises is conducted, but often it has spontaneous character and is based 
on own will of the enterprise’s holder. Thus, the scientific researches of these 
issues from the point of view of the scientific background are urgent.

The main goal of this article is to analyze the scientific background of the 
intellectual technologies implementation into the management system of the 
enterprise.

Implementation of the intellectual technologies is based on the 
intellectualization process. 

As it was above mentioned, intellectualization is the complex process, 
which mainly has the following directions:

1) intellectualization of the human personal characteristics, that consists 
in continuous education, development, building new skills and abilities; 
mental development and formation of critical thinking and so on;

2) general intellectualization, that means informational and computer 
equipping, provision of the newest intellectual technologies to the production, 
enterprise and national economy, generally;

3) development of the intellectual and informational space on the basis 
of the Internet technologies and mobile services of the new generation, their 
constant development and improvement, that results in the changes of the 



72

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 2 (39) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 2 (39)    ISSN 2413-9998

forms of the economic and financial activity, enterprises’ types, character of 
their interaction in the external and internal environment and so on;

4) general robotization and creation of the artificial intelligence and 
its implementation into the productive and organizational activity of the 
enterprise.

From the point of view of economy, intellectualization at the macro 
level covers intellectual markets, markets of innovations, capital, 
technologies, and knowledge, so on, that results formation of the economy 
of the new type – postindustrial one. At the micro level, we mean by the 
intellectualization process intellectual, human and innovation capitals, 
intellectual and informational technologies as the main factors of the 
enterprise’s competitiveness at the market.

If we view the intellectualization from the position of entrepreneurship, 
then the intellectual product is the main economic product (e.g., know-how, 
technology, patent and so on) and hi-tech product, in which the share of 
expenditures on R&D is about 3,5 % [2, p. 17].

Another authors, A. A. Antokhonov  [1, p. 31-32] and О.  L. Melnyk [3] 
for example, allocate the following directions of the intellectualization in the 
context of the economic theory:

1) intellectualization of the society, that means enhancing the role of 
the results of the use of the individual’s intellectual abilities for the societies’ 
development, improvement of the living conditions and the further progress 
stimulation;

2) intellectualization of the economy, that means enhancing the role of 
the results of the use of the individual’s intellectual abilities for the economic 
development, optimization of expending resources relatively the received income;

3) intellectualization of the labour activity, which characterizes the 
socio-economic trend and leads to changing conditions, features, labour 
tools, means and its subject. The expansion of the innovative intellectual 
thinking takes place due to the step-by-step production satiety with the 
knowledge-intensive technologies and innovations.     

So, we can give the following definition of the intellectualization. It is 
the intellectual tool of the economic development, based on the knowledge 
and ensures the competitiveness of the economic entities through the 
growth of the organizational intellect and use of the different types of the 
capital. Intellectualization at the enterprise characterizes the abilities of its 
leader, the quality of the intellectual activity of the enterprise’s personnel, 
the availability of the intellectual capital, the ability to receive intellectual 
rent and so on.
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The main elements of the intellectualization are:
– information and informational technologies;
– scientific knowledge;
– professional, scientific and cultural potential of the person and 

society;
– innovation capital and technologies;
– intellectual capital and technologies.   
Factors, influencing the intellectualization process, are the following:
1) labour sphere, i.e. the environment of the use of the population’s  

social and labour potential;
2) scientific and educational sphere, i.e. the field of the education and 

continuous development of the social and labour potential of the population;
3) management sphere, i.e. the hierarchy of the authorities’ structure 

with all its influence factors at the processes of the societies’ development 
and the ability to realize its intellectual potential;

4) socio-cultural sphere, i.e. the field of the development of the elements 
of the social infrastructure, that meet the requirements of the qualitative 
characteristics of the population’s life and let to create the comfortable 
conditions for the human intellectual abilities realization;

5) informational and communicational sphere, i.e. a network of 
the virtual relationships among the economic entities, allowing to share 
information and knowledge, to develop intellectual abilities and the skill to 
use them [1, p. 30].

Thus, we see that the system of the factors of influence is very complicated 
and many spheres have an impact on the intellectualization process course.

So, what must be done at the state, regional levels and the level of the 
company to ensure the intellectualization process? In our view, the following 
efforts must be undertaken:

1. At the state level the conditions for the realization of the human 
intellectual abilities must be created through the development of the  
knowledge inclusive types of economic activity, engagement of the creative, 
talented youth, creation of the innovative workplaces;

2. Ensuring of the transformation of the intellectual potential to the capital 
through the market gears and maximum involvement of the inner resources;

3. Creation of the demand for the specialists and employees with the 
appropriate intellectual abilities;

4. Promotion of the competition in the employment sphere by means 
of the support of the management intellectualization through the financial 
resources use;
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5. Implementation of the concept of the social responsible business;
6. Support of the creation of the digital economic space with the new 

virtual forms of business, which requires specialists with the high intellectual 
abilities;

7. Implementation of the intellectual technologies in the different 
spheres of activity.    

The measures provided above must be ensured by the market mechanism 
of reallocation of the human resources and human capital among those types 
of the economic activity, that provide sustenance of this type of economic 
branch. So, these measures will provide the creation of the new workplaces, 
new economic branches and market segments at the state level. It means that 
intellectualization process displays the highest level of resultiveness under 
the condition of the social utility of the results of the intellectual activity.

Intellectual technology is the man result of the intellectualization process.
In general terms, intellectual technologies are defined as the systems, in 

which data are being generated, analyzed, interpreted and used. They relate 
to the analysis of data and the development of solutions directly in the system 
in which the relevant data is generated. 

There are three main types of intellectual technologies:
– operational technology (OT);
– industrial Internet technology (IToT);
– information technology (IT) [5].
Operating technologies are commonly used at the manufacturing 

enterprises. Information technologies are common at the telecommunication 
and media industries. IToT is a combination of operational and information 
technology, it is used at different branches and fields of activity and is very 
popular in the modern business environment. A prime example of its use is 
their use at power stations. Sensors for information reading are connected 
with turbines, and due to this the physical and statistical data about their work, 
temperature, humidity, vibration, the state of physical wear of the machine, 
power, etc. is received. Forecast analytics programs process the resulting 
data and provide an immediate overview of the state of the equipment, 
its performance, and other benchmarks. This makes it possible to better 
control the maintenance of equipment, predict physical wear, malfunction, 
performance, etc. Thus, the information gained through the IToT makes it 
possible to create a significant commercial value for the enterprise [4; 5].

Hence, intellectual technologies are part of the analytical, operational and 
strategic management of the enterprise. If we consider them as an integral 
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part of analytical management, then we can state that they are “electronic 
interface”, i. e. a program, in which control and analysis are carried out 
on the main indicators of the enterprise by its various structural divisions. 
If we consider intellectual technologies as an integral part of operational 
management, then due to them it can be ensured the production process, its 
control, etc. If we consider intellectual technologies as an integral part of 
strategic management, then the results of the analysis become the basis for 
making strategic decisions on the whole for the company and its structural 
divisions.

The main advantages of using intellectual technologies in the enterprise 
management system are the following:

1) increasing business efficiency by the improvement of the resultiveness 
of the business processes through their automatization and ensuring 
compliance with the requirements of specific business, industry, activity 
specifics, corporate rules and standards;

2) increasing the profitability of the enterprise due to introduction of 
constant automatic analysis of its activity;

3) the risk of “leakage of information” decreases due to the refusal of the 
enterprise to attract third-party organizations;

4) reducing costs in the long run, owing to the refusal of the outsourcing 
of the analysis function despite the significant previous costs of the purchase 
and introduction into the enterprise’s activity;

5) the possibility of autonomous operation due to the refusal of the “work 
of the network”, which at any moment may fail;

6) reducing the delay in the process of “receiving information – processing 
information – decision-making”;

7) increasing of “bandwidth” for reception and processing of data due to 
the cloud technologies and creation of data bank of the enterprise.

Most of the intellectual technologies are based on the continuous 
interaction of equipment, people and the environment, providing a new level 
of quality. Thus their implementation into the management system of the 
enterprise create are new quality of its realization and becomes a background 
for formation of the managerial capital of the enterprise.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В статье рассматриваются проблемы интеллектуализации экономики, обще-
ства и предпринимательства. Также анализируется проблематика внедрения интеллек-
туальных технологий в систему управления предприятия. Интеллектуальные техноло-
гии, по мнению авторов, являются результатом процесса интеллектуализации. 
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  В статье рассмотрены основные направления интеллектуализации, такие 
как интеллектуализация общества, экономики и трудовой деятельности. Проанали-
зировано влияние процесса интеллектуализации на микро, мезо и макро уровнях. 
Изучены факторы, влияющие на протекание процесса интеллектуализации. 

Основное внимание уделено рассмотрению понятия «интеллектуальные 
технологии», их классификации и влиянию на организационный, производствен-
ный, управленческий и иные бизнес-процессы предприятия.

Ключевые слова: интеллектуальная технология, интеллектуализация, 
система управления.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ 
УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті розглядаються проблеми інтелектуалізації економіки, суспільства 
і підприємництва. Також аналізується проблематика впровадження інтелектуаль-
них технологій в систему управління підприємством. Інтелектуальні технології, на 
думку авторів, є результатом процесу інтелектуалізації.

У статті розглянуті основні напрямки інтелектуалізації, такі як інтелекту-
алізація суспільства, економіки та трудової діяльності. Проаналізовано вплив про-
цесу інтелектуалізації на мікро, мезо і макро рівнях. Вивчено фактори, що вплива-
ють на перебіг процесу інтелектуалізації.

Основну увагу приділено розгляду поняття «інтелектуальні технології», 
їх класифікації та впливу на організаційний, виробничий, управлінський і інші біз-
нес-процеси підприємства.

Ключові слова: інтелектуальна технологія, інтелектуалізація, система 
управління.
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ПОДОЛАННЯ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В 
УКРАЇНІ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ АНТИКРИЗОВОГО 
УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті досліджується одна з найважливіших макроекономічних про-
блем – проблема працевлаштування молоді та розвитку кадрового потенціалу 
підприємств України. Автори глибоко аналізують питання забезпеченості зайнятості 
молоді в країні, створення молодіжних центрів праці, молодіжних бізнес-центрів, 
бізнес-інкубаторів для реалізації програм підготовки молоді до підприємницької 
діяльності, сприяння працевлаштуванню та наданню інформаційних та консуль-
тативних послуг, державне  регулювання молодіжного ринку праці і розглядають 
ці напрямки діяльності як чинники антикризового управління на підприємствах 
України.

Ключові слова: молодіжне безробіття, державна молодіжна політика 
зайнятості, модель державної молодіжної політики, концепція «солідарності» та 
«соціального громадянства».

Постановка проблеми у загальному вигляді. Забезпечен-
ня задовільного рівня зайнятості молоді на сьогодні виступає од-
ним із пріоритетних завдань розвитку держави. Адже саме молодь є 
найактивнішою частиною працездатного населення. Лише з ураху-
ванням динаміки рівня її зайнятості можна розробляти соціально-
економічні прогнози розвитку країни на довготривалу перспективу. 
Проблема зайнятості молоді становить інтерес багатьох науковців 
світу. Проте в Україні вона актуалізується в середньому раз на п’ять 
років. Це зумовлено необхідністю ухвалення державних програм щодо 
підтримки та сприяння розвитку цієї категорії населення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми молодіжного 
безробіття знайшла відображення в працях багатьох вчених і практи-
ків, серед яких можна назвати: В. Галицький, І. Гнибіденко, Л. Єне-
вич, І. Моцин, Ю. Маршавін, М. Миропольська, М. Папієв, Я. Міклош, 
В. Саульський, Л. Шиян. 

Більшість вчених визначають молодіжне безробіття як одну з фун-
даментальних проблем в розвитку і функціонуванні людського суспіль-
ства, у зв’язку з чим необхідно створити досконалий механізм регулю-
вання зайнятості різних категорій молоді, який враховував би фінансові 
та соціально-економічні можливості держави, регіону та підприємства. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування основних напрям-
ків подолання молодіжного безробіття як чинника антикризового управлін-
ня на підприємствах України з метою підвищення їх ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні, як ніколи ак-
туально оцінити масштаби та спрогнозувати динаміку, знайти шляхи 
активної допомоги молоді з працевлаштування. Молодь складає лише 
¼ загальної чисельності населення працездатного віку, але загроза без-
робіття серед молодих людей втричі вище, ніж для дорослих.

Разом з тим у всьому  світі молодь являється найбільш вразливою 
групою безробітних на ринку праці, що часто приводить до переміщен-
ня молоді у тіньовий сектор, бажанню заробляти «легкі гроши», зви-
щенню криміналу в суспільстві, що в кінцевому результаті впливає на 
соціально-політичне напруження та інше.

Молодіжне безробіття – це одна з головних проблем європейського 
регіону та більшості розвинутих країн. До жалю, в Україні та інших по-
страдянських країнах, як, наприклад, Вірменії і Грузії, безробіття серед 
молоді можна порівняти з африканськими і латино-американськими 
країнами.

У світовому просторі рівень безробіття серед молоді з оцінювання 
Світового банку досягнув 13,6 % у 2016 році і не зменшився у 2017 
році, що складає більш за 71 млн. чоловік. В сучасних умовах глобаль-
ного економічного розвитку безробіття серед молоді за прогнозами 
МВФ буде зберігатися і навіть зростати. Так, у 2017 році – до 3,5 %, а у 
2018 – 3,6 % [1].

Британська The Guardian опублікувала дані, які дозволяють оці-
нити втрати європейської економіки від молодіжного безробіття – це  
153 млрд. євро на рік. Щотижня ці втрати перевищують 3 млрд. євро [2].

Отже, виключення з активного економічного життя значної частини 
працездатних ресурсів може негативно вплинути на бюджет, оскільки 
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в цих випадках зростає потреба в ресурсах для надання соціальної до-
помоги, а також проблеми організації структур служби зайнятості, зни-
ження народжуваності і збільшення смертності, приводить до старіння 
населення.

Погіршення особливо помітно в країнах Латинської Америки і Ка-
рибського басейну (за винятком держав з високими доходами), де рівень 
молодіжного безробіття, за оцінками Світового банку, збільшився з 
14,1 % в 2014 році до 16,8 % в 2016-м. Рівень в країнах, що розвивають-
ся, за оцінками МОП, залишився відносно стабільним, близько 9,5 % в 
2016 році.Але в абсолютних цифрах він продовжує рости і досягне 7,9 
млн безробітних молодих людей у   2017 році, в основному за рахунок 
розширення робочої сили. 

Тенденції молодіжного безробіття в більшості пострадянських країн 
схожі з загальносвітовими. У 2016 році рівень безробіття серед молоді 
в цій групі держав коливався в межах 18 %. Разом з тим в Вірменії та 
Грузії цей показник склав 38 і 29 % відповідно, а в Україні – перевищив 
21 %. Уже три роки поспіль цей український показник знаходиться в 
рекордній зоні за всю 25-річну історію країни.

Дуже тривожна тенденція – це зростання числа «працюючих бідних» 
серед молодих людей. Вони продовжують працювати і при цьому зали-
шаються в категорії малозабезпечених.156 млн молодих людей у   світі  – 
це 37,7 % працюючої молоді – сьогодні живуть в умовах крайньої бід-
ності (менш ніж на 1,90 дол. на душу населення в день) або в помірній 
бідності (тобто між 1,90 і 3,10 дол.). Серед дорослих працівників цей 
показник становить 26 %.У той же час в розвинених країнах працююча 
молодь більше схильна до ризику відносної бідності (тобто живе менш 
ніж на 60 % від середнього доходу). В країнах ЄС в категорії підвержених 
ризику бідності частка молоді в загальній кількості зайнятих становила 
12,9 %, в порівнянні з 9,6 % серед працюючих дорослих, тобто у віці 
25-54 років. На додаток до низької заробітної плати молоді люди ча-
сто працюють в неофіційному секторі, неповний робочий день або на 
тимчасових робочих місцях. Наприклад, в ЄС  частка молоді, зайнятої 
неповний робочий день або на тимчасових посадах, становила близько 
29 і 37 % відповідно. Схожі тенденції спостерігаються і в пострадянсь-
ких країнах. Наприклад, одна з основних проблем в сфері зайнятості в 
Казахстані – це величезне число молодих людей, що працюють в не-
формальному секторі. Аналогічне явище – неформальна зайнятість 
молоді – поширене і в іншій пострадянській країні, Азербайджані. За 
даними профспілок цієї країни, проблеми з молодіжною зайнятістю в 
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Азербайджані немає. Молодій людині знайти роботу досить легко, про-
те якість робочих місць залишається низьким, багато хто з них надає 
саме неформальний сектор.

Боротися з неформальною зайнятістю і іншими негативними фак-
торами в сфері працевлаштування молоді пострадянських країн допо-
магає Московське бюро Міжнародної організації праці. Для Казахста-
ну експерти МОП розробили план дій щодо забезпечення зайнятості 
молоді на період до 2020 року. План дозволить утримати молодіжне 
безробіття на рівні 5 %. В Азербайджані МОП здійснює дві пілотні про-
грами. Перша передбачає виділення дотацій роботодавцям – половини 
заробітної плати для молодих фахівців з вищою освітою. Друга програ-
ма – це розвиток самозайнятості, особливо в регіонах.

Важливою проблемою сучасності стала міграція серед молодих лю-
дей, які у віці від 15 до 20 років, готові назавжди виїхати в іншу країну. 
Ця частка  складає 20 %. Є регіони, де цей показник досягає 38 %. Тру-
дова міграція буває і позитивним явищем, але не завжди вона – добро-
вільне і усвідомлене рішення. Молоді люди залишають свої країни не 
тільки з причин екстремальних ситуацій (таких, як збройні конфлікти, 
природні катаклізми тощо). Є й зовсім інші причини, в тому числі зро-
стання безробіття, ризик впасти в злидні, відсутність можливості гідної 
зайнятості. Зіткнувшись з перспективою безробіття та/або негідними 
робочими місцями, молоді люди схильні шукати роботу за кордоном 
для кращої освіти і зайнятості. У 2015 році майже 51 млн міжнародних 
мігрантів були у віці від 15 до 29 років. Більше половини з них прожива-
ли в розвинених країнах. Крім того, в 2015 році 20 % світового молодого 
населення були готові переїхати на постійне проживання в іншу країну 
[3]. На регіональному рівні готовність до міграції серед молоді є найви-
щою (38 % в 2016 році) в країнах Африки на південь від Сахари і країнах 
Латинської Америки і Карибського басейну. На другому місці – країни 
Східної Європи, де готові покинути батьківщину 37 % молодих людей.

Серед причин безробіття молоді можна виділити:
1. Загальна економічна ситуація в світі: політична невизначеність, 

в тому числі в Європі; жорстокі рамки світових фінансових умов, які 
можуть викликати дестабілізуючий відтік капіталу з країн з ринком, що 
формується і країн, що розвиваються. 

2. Відсутність достатньої інформації для молоді, особливо молоді з 
сімей, які не мають значного соціального капіталу. Багатьом молодим 
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людям не вистачає знань про сучасний ринок праці, що не дозволяє зро-
бити правильні висновки з побудови власної кар’єри. Школа не готує 
належним чином до вибору реалістичних шляхів розвитку кар’єри.

3. Відсутність навичок, необхідних на наявних робочих місцях. 
Навіть багато хто з тих, хто пройшов навчання, часто мають лише 
теоретичні знання, що робить їх мало пристосованими до вирішення 
актуальних завдань, з якими вони будуть стикатися на роботі. Це част-
ково вина шкільних програм і слабких зв’язків між роботодавцями і 
системами навчання. Молоді люди також відчувають нестачу таких 
навичок, як співпраця, комунікабельність, критичне мислення, твор-
чий підхід .

4. Відсутність досвіду з точки зору роботодавців. Вони бачать цей 
дефіцит і не хочуть вкладати кошти в навчання молодих людей, в той 
час як більш досвідчені дорослі працівники можуть стати безробітними 
і доступними для найму.

5. Відсутність контрактних робочих місць, придатних для навичок 
початкового рівня. На деяких ринках праці, особливо в країнах, що роз-
виваються, є просто демографічна невідповідність між числом молодих 
людей, які шукають роботу, і рівнем місцевої економічної активності.

Яким же чином вирішується проблема безробіття молоді в Україні?
Безробітна молодь – це особлива соціальна група, яка в певний час не 

має такої цінності, як робота, пов’язаного з нею престижу, матеріального 
добробуту та загального визнання. Це відчутно впливає на загаль-
ну мотивацію поведінки молодих людей, мотиви вибору й опанування 
професії або перенавчання. Відповідно до Закону України «Про сприян-
ня соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», до молоді 
відносяться громадяни України віком від 14 до 35 років [4].

Значну частину безробітної молоді становить контингент моло-
дих людей – випускників професійно-технічних і вищих навчальних 
закладів, які здобули професію (спеціальність) і вперше виходять на 
ринок праці. На думку фахівців, тенденція до зростання на ринку 
праці кількості освіченої молоді поглиблюватиметься і в найближчій 
перспективі.

Безробіття молоді – соціально-економічне явище, при якому працез-
датна молодь перебуває в пошуках роботи та готова приступити до неї, 
але не може реалізувати своє право на працю, чим втрачає основні за-
соби до існування.

Сьогодні значна частина молоді подає документи до вищих навчаль-
них закладів і намагається продовжити своє навчання. Та відчувається 



84

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 2 (39) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 2 (39)    ISSN 2413-9998

недосконалість старої системи підготовки робочих кадрів і молодих 
спеціалістів, яка раніше не була орієнтована на вимоги ринку праці 
та продовжує своє інерційне існування й нині. Щороку українські 
навчальні заклади випускають понад 500 тис. молодих спеціалістів, 
які не знаходять відповідного попиту на отриману спеціальність або не 
мають можливості задовольнити свої вимоги щодо рівня оплати праці. 
Щорічно в Державну службу зайнятості звертаються близько 5-7 % (92 
тис) випускників навчальних закладів [5].

Проблеми молоді на ринку праці обумовлені певними особливос-
тями соціального стану і трудової поведінки, а саме: досить високим 
освітнім рівнем; наявністю професії або кваліфікації; низькою адап-
тованістю та вразливістю щодо навколишнього економічного та соці-
ального середовища; підвищеними вимогами щодо працевлаштування 
(престижу, заробітку), змісту, характеру й умов праці.

Основною проблемою працевлаштування молодого випускника є 
пошук роботи за фахом. Однак багато підприємств беруть на роботу 
найбільш успішних випускників вищих начальних закладів і оціню-
ють рівень знань, отриманих молодим фахівцем. Деякі роботодавці 
бачать перевагу прийому на роботу молодих спеціалістів в економії 
фінансових коштів на оплату роботи працівників. Багато роботодав-
ців шукають молодих спеціалістів з хорошими твердими теоретични-
ми знаннями, вважаючи, що практичний досвід краще отримувати на 
тому підприємстві, на якому фахівець буде працювати. Тому виникає 
проблема підвищення ефективності методів розвитку кар’єри випус-
кників навчальних закладів.

На ринку праці давно існує проблема невідповідності знань та умінь, 
отриманих випускниками вищих навчальних закладів та запитом робо-
тодавців. Основними характеристиками сучасного випускника вищого  
навчального  закладу є: амбіційність, ініціативність, активність, ціле-
спрямованість та невизначеність. При цьому, як визначено в досліджен-
ні «Випускники українських ВНЗ очима роботодавців», серйозною пе-
решкодою в роботі стає відсутність (або недостатній рівень володіння) 
навичок міжособистісного спілкування таких, як «комунікабельність, 
вміння презентувати, вести переговори, емоційний контроль». Значною 
проблемою абсолютно для всіх випускників, незалежно від рівня їхньої 
теоретичної підготовки, підприємства вважають відірваність знань від 
практики, непідготовленість до роботи в реальному бізнесі і нерозу-
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міння того, як цей бізнес працює. Таким чином необхідно орієнтувати 
студента на протязі навчання у вищому навчальному закладі до вимог 
роботодавця [5].

Також, у даний час, посиленню напруги на українському молодіжно-
му ринку праці сприяли такі фактори: криза в економіці, демографічний 
фактор, ліквідація робочих місць з менш жорсткими та створення но-
вих – з більш жорсткими вимогами найму, перехід підприємств у руки 
приватних власників.

В Україні зростання безробіття в 2014-2018 роках спровоковане жор-
сткою економічною політикою. Як результат – закриття підприємств, 
падіння цілих галузей. Фінансова криза, яка стала соціально-
економічною кризою, призвела до різкого зростання безробіття серед 
молоді у світі і збільшила недовіру молодих людей до інститутів, урядів 
та корпорацій.

Низький рівень зайнятості таких осіб обумовлений тим, що молодь 
у такому віці навчається та не має стійких конкурентних переваг на 
ринку праці. 

Молодь – це  головний стратегічний резерв суспільних реформ, 
які не можуть здійснюватися без виходу на якісно новий рівень роз-
витку суспільства. Не використаний потенціал має вирішальне зна-
чення для багатьох держав, що розвиваються, з великим відсотком 
молоді серед населення. Молодь має досить великі та суттєві переваги 
порівняно з іншими віковими категоріями працездатного населення. У 
молодих людей найбільш тривалий період майбутньої працездатності, 
кращі показники фізичного здоров’я та витривалості, порівняно ви-
сокий загальноосвітній рівень, найбільша професійна та міграційна 
мобільність. Водночас, молоді люди більше за інші вікові групи страж-
дають через відсутність роботи. В Україні молодіжне безробіття вважа-
ють одним із найактуальніших питань соціально-економічної політики 
держави, оскільки молодіжні проблеми суттєво впливають на майбутнє 
економіки та державне становлення України [6, с. 76]. Программа ско-
рочення безробіття передбачає на базі розширення і активізації вироб-
ничої діяльності створення нових робочих місць, розвиток малого та 
середнього бізнесу залучення безробітних до виробничої діяльності, 
перекваліфікацію кадрів, підвищення кваліфікації спеціалістів. В скла-
ді програми – виявлення набору професій, які користуються попитом 
на ринку праці, організація цілеспрямованої підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів навчальними установами, створення умов для залу-
чення молоді у сферу виробництва, зменшення безробіття серед моло-
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ді, покращення роботи центрів зайнятості в містах та районах. Незва-
жаючи на те, що державними органами розроблено та впроваджується 
ціла низка заходів щодо реалізації молодіжної політики на політичному, 
соціальному, економічному, законодавчому й організаційному рівнях, 
проблеми молоді у сфері освіти, професійної підготовки, зайнятості, 
охорони здоров’я та соціальних питань у повному обсязі не вирішено.

Держава поки що неспроможна вирішувати всі проблеми самотуж-
ки. Тому всім громадським об’єднанням варто працювати над цими 
питаннями та проблемами і шукати ефективні форми їх вирішення 
і лише створивши в Україні сприятливе підприємницьке середови-
ще ми вирішимо багато важливих проблем, у тому числі і для роз-
витку економічної активності молоді, та реалізації свого трудового 
потенціалу [7].

Важливою причиною розвитку безробіття серед молоді є також 
територіальна структура розвитку економіки. Низький рівень безробіття 
спостерігається в тих регіонах де розвинена промисловість, діють за-
води та фабрики, а  там, де промисловість майже відсутня переважна 
більшість населення зайнята в сільському господарстві. Тому варто 
спрямовувати кошти для підготовки працівників для потреб села, адже 
мало молоді хоче жити  працювати в селі [6, с. 77]. 

Закон України «Про зайнятість населення» визначає правові, еконо-
мічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері за-
йнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на 
працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття. Таке 
визначення охоплює великий комплекс проблем, за якими стоять струк-
турна, інвестиційна, цінова, грошово-кредитна, кадрова, освітянська, 
міграційна, демографічна, соціальна політика держави. 

Основними заходами, які повинні проводитися для зменшення без-
робіття серед молоді, мають бути агітаційна та просвітницька роботи 
[8, с. 263].

Для цього необхідно:
1) створити Молодіжну біржу праці;
2) розробляти проекти, орієнтовані на фінансування активних 

заходів сприяння зайнятості серед молоді;
3) проводити дослідження з метою визначення спеціальностей, 

професійних навиків та рівня кваліфікації, якими повинні володіти ви-
пускники;

4) включити до навчальних програм обов’язкове стажування 
студентів;
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5) розробити та впровадити механізм фінансової та іншої підтримки 
підприємств, установ та організацій, які беруть участь у реалізації цієї 
програми;

6) проводити навчання з техніки пошуку роботи та розповсюдження 
матеріалів щодо проблем зайнятості, розширення інформаційного поля 
про стан на локальному ринку праці, потенційних роботодавців з метою 
створення умов для самовизначення особи;

7) проводити інформативні й навчальні семінари та тренінги 
щодо можливостей працевлаштування, активізації власних зусиль у 
вирішенні проблем зайнятості та підвищенні самооцінки;

8) організовувати зустрічі з роботодавцями та колишніми 
безробітними, які успішно знайшли роботу чи заснували власний 
бізнес. Забезпечити широке висвітлення позитивного досвіду засобами 
масової інформації;

9) запровадити в програмах навчальних закладів курси з техніки по-
шуку роботи та факультативні заняття з організації власної справи;

10) провадити координацію міжнародної діяльності: в частині 
обміну студентами з метою стажування, виконання волонтерських і 
тимчасових робіт.

Таким чином, в Україні розв’язати проблеми зайнятості молоді мож-
на тільки шляхом цілеспрямованих систематизованих і скоординованих 
дій. При цьому держава повинна піклуватись розвитком соціальної ста-
більності і захищеності молоді (по мірі зміни ситуації на ринку праці 
– корегування політики в області працевлаштування, перегляд і доопра-
цювання законодавчої бази, своєчасне фінансування державних про-
грам зайнятості, розробка системи заохочень і пільг регіонам з низьким 
рівнем безробіття серед молоді).

Зрозуміло, що система заходів щодо зниження рівня безробіття мо-
лоді не обмежується наведеним, існує багато можливостей для творчого 
пошуку шляхів виходу зі складної ситуації, що склалася зараз на ринку 
праці, але у будь-якому разі тільки комплексний підхід до розв’язання 
проблеми дозволить досягти певних позитивних зрушень у сфері пра-
цевлаштування молоді в Україні.

 Для подолання проблеми безробіття, зокрема серед молоді, держав-
ною службою зайнятості здійснюються заходи активної політики спри-
яння зайнятості населення: надання інформаційних, консультаційних 
та профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та пошук під-
ходящої роботи, сприяння в працевлаштуванні громадян, у тому числі 
шляхом організації підприємницької діяльності, організація професій-
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ної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних, 
організація і фінансування громадських робіт, виплата допомоги по 
безробіттю.

Останнім часом багатьох людей цікавить таке питання, як: «Які 
ж спеціальності нині затребувані на українському ринку праці»? В 
останні роки роботодавці приділяють увагу та готові поборотися за 
випускників вищих навчальних закладів за технічним напрямом під-
готовки. Традиційно в особливій пошані перебувають молоді фахівці 
з інформаційних технологій,  та  випускники  інженерно-технічних 
спеціальностей, які мають високі шанси знайти роботу за спеціаль-
ністю. Також переважно за спеціальністю йдуть працювати і юристи. 
Зовсім протилежна ситуація нині спостерігається у лавах економістів 
та архітекторів [3].

Основними мотивами, що спонукають молодь змінити роботу або 
знайти додатковий заробіток, є :

– низький рівень оплати праці;
– кар’єрне зростання;
– незадоволеність умовами праці;
– майбутнє звільнення або закінчення строку контракту;
– невиплата заробітної плати;
– невідповідність роботи отриманій кваліфікації;
– інші особисті причини [3].
Ми поділяємо точку зору авторів, згідно якої вирішення проблем 

безробіття в Україні потребує: приведення законодавства України у 
відповідність до міжнародних норм і принципів; запровадження ме-
ханізмів захисту внутрішнього ринку праці; реалізацію Державної та 
регіональних програм зайнятості; сприяння стабільній діяльності стра-
тегічно важливих підприємств; зниження податків для підприємств, за 
умови збереження робочих місць (для компенсування витрат на прийом 
нових працівників); забезпечення збереження ефективно функціоную-
чих робочих місць та створення нових; створення сприятливих умов 
для розвитку малого бізнесу та підприємницької діяльності безробіт-
них; надання державою пільгових кредитів для виплати зарплати до-
датково зайнятим на виробництві, які за розміром будуть дорівнювати 
зарплаті [8].

З огляду на новітні наукові розробки та світову практику формуван-
ня ефективної політики регулювання зайнятості і безробіття в Україні, 
запорукою вирішення проблеми є розробка і реалізація широкого комп-
лексу відповідних заходів, насамперед, у соціально-трудовій сфері. 
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Слід посилити увагу щодо оновлення та підвищення технічного рівня 
робочих місць, зокрема, для того, щоб кожне з них забезпечувало за-
йнятому прожитковий мінімум і подальше зростання заробітної плати 
(з урахуванням інфляції). Це дозволить привести заробітну плату у від-
повідність з продуктивністю праці, ліквідувати фіктивні робочі місця, 
зменшити приховане безробіття [6, с. 78].

Висновки та пропозиції. Таким чином, вирішити проблему без-
робіття серед молоді остаточно неможливо, проте можна скоротити 
її масштаби. Для цього необхідно провести ряд комплексних заходів. 
Перш за все муніципальні та регіональні влади повинні приділяти ува-
гу інформованості молоді про ситуацію на ринку праці. Для цього необ-
хідно проводити різні семінари, ярмарки вакансій, створювати відеоро-
лики про затребувані професії.

Важлива роль навчальних закладів у вирішенні даної пробле-
ми. Одним із способів вирішення є скорочення бюджетних місць на 
спеціальності, якими ринок праці перенасичений, і збільшення місць за 
рахунок бюджету на спеціальності, які затребувані. Більш того, щоб у 
випускника був досвід після закінчення вузу, необхідно надавати прак-
тики та стажування на державних або приватних підприємствах.
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В статье исследуется одна из наиболее важных макроэкономических про-
блем – проблема трудоустройства молодежи и развития кадрового потенциала 
предприятий Украины. Авторы глубоко анализируют вопрос обеспеченности заня-
тости молодежи в стране, создание молодежных центров труда, молодежных биз-
нес-центров, бизнес-инкубаторов для реализации программ подготовки молодежи 
к предпринимательской деятельности, содействие трудоустройству и оказанию ин-
формационных и консультационных услуг, государственное регулирование моло-
дежного рынка труда и рассматривают эти направления деятельности как факторы 
антикризисного управления на предприятиях Украины.
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«солидарности» и «социального гражданства».



91

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 2 (39) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 2 (39)    ISSN 2413-9998

N. M. Stolbunenko,
Candidate of Economics Sciences, docent
Associate Professor of Depattment of management and innovations
of Odessa I. I. Mechnikov National University
24/26 Frantsuzkyi bulvar, Odessa, 65058, Ukraine 
e-mail: talya18@mail.ru

A.T. Dzhumachuk,
magister of 2nd course of the Economics and Law Faculty
of Odessa I. I. Mechnikov National University
24/26 Frantsuzkyi bulvar, Odessa, 65058, Ukraine

TACKLING YOUTH UNEMPLOYMENT IN UKRAINE AS 
ONE OF THE FACTORS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT 
AT THE ENTERPRISE

The article examines one of the most important macroeconomic problems, 
which is the problem of employing young people and developing the human resources 
of Ukrainian enterprises. The authors deeply analyze the issue of the provision of youth 
employment in the country, the creation of youth labor centers, youth business centers, 
business incubators for the implementation of youth training programs for entrepreneur-
ship, the promotion of employment and provision of information and advisory services, 
the state regulation of the youth labor market and consider these areas activity as factors 
of anti-crisis management at Ukrainian enterprises.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджуються поняття реструктуризації та її різновиди, вико-
ристання яких є актуальними для боротьби з кризовими явищами на підприємстві 
для підвищення ефективності його діяльності. 

У статті детально розглянуті умови використання окремих видів реструк-
туризації, зокрема реорганізації підприємств для оптимізації витрат та підвищення 
оперативності управління.

Ключові слова: реструктуризація, види реструктуризації, етапи реструк-
туризації,  реорганізація, перетворення.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах переходу 
економіки України до ринкових відносин безліч проблем економічно-
го життя суспільства слід оцінювати і вирішувати по-новому. Виника-
ють проблеми вирішувати які вітчизняним діловим підприємствам до-
водиться вперше. Так, підприємства стикаються з проблемою вибору 
оптимальної організаційно-правової форми господарювання, яка дозво-
лила б їм раціонально використовувати виробничі і фінансові ресурси 
підприємства, а також вигоди самої організаційно-правової форми.

Оскільки виникнення кризових ситуацій на підприємствах, які пра-
цюють в умовах ринкової конкуренції, – процес неминучий (на відміну 
від планової системи, де структурні проблеми могли накопичуватися 
і не вирішуватися на протязі десятиліть), існує потреба в постійному 
оновленні структури управління і виробництва, її пристосуванні до 
вимогам ринку, які постійно змінюються. Тому у виграші виявляються 
ті підприємства, розуміють необхідність якісної зміни умов своєї ді-
яльності.



94

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 2 (39) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 2 (39)    ISSN 2413-9998

Основним механізмом впровадження прогресивних змін на підпри-
ємствах України є такий вид реструктуризації як реорганізація.

Аналіз останніх досліджень. Інформаційною базою дослідження 
були праці таких авторів як І. Ансофф, А. А. Томпсон, А. Стрікленд, 
І.  І. Мазур, В. Д. Шапіро, М. Д. Аїстова, В. І. Захарченко. Але розвиток 
сучасних підприємств потребує використання різноманітних інстру-
ментів управління. Дослідження видів реструктуризації потребують 
подальшого дослідження в умовах необхідності оптимізації  витрат під-
приємства та підвищення його ефективності.

Постановка завдання. Метою є вивчення видів реструктуризації та 
особливостей  їх застосування в процесі пошуку шляхів підвищення 
ефективності роботи підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під реструктуризацією 
у всьому світі розуміється безперервний процес підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства з використанням менеджментом комп-
лексу заходів з адаптації системи управління бізнесом до непостійним 
ринкових умов.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про господарські товари-
ства» від 19 вересня 1991 року (зі змінами та доповненнями) реоргані-
зація – одна з форм припинення діяльності юридичної особи внаслідок 
укладення різних видів корпоративних угод.

В результаті корпоративної реструктуризації (реорганізації) зміню-
ється правовий статус юридичної особи. Відбувається реструктури-
зація власності. Даний вид корпоративної реструктуризації поки що 
порівняно малий поширений на Україні, але з урахуванням структури 
власності після проведення приватизації в Україні її роль ймовірно 
буде дуже важлива в майбутньому. Реструктуризація власності перед-
бачає проведення процесу реорганізації підприємства, що дозволить 
діловому підприємству використовувати вигоди тієї чи іншої форми 
господарювання.

В процесі проведення приватизації багато вітчизняних малі і серед-
ні підприємства були перетворені в акціонерні товариства. Однак на-
явність у підприємства даної організаційно-правової форми не веде до 
отримання ним вигод, обумовлених її володінням. Так, нерозвиненість 
фондового ринку, відсутність стратегічних інвесторів у вигляді інвес-
тиційних та пенсійних фондів, недовіра зарубіжних інвесторів не обу-
мовлює ефективного розвитку акціонерних товариств. Навпаки, вони 
змушені нести значні фінансові витрати на утримання організаційно-
правової форми ВАТ. В результаті цього багато вітчизняних ділові під-
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приємства у формі ВАТ приходять до висновку про необхідність про-
ведення реорганізації

В середині 90-х років у вітчизняній пресі все частіше стала з’являтися 
інформація про те, що на підприємствах багатьох галузей проводиться 
«реструктуризація» (реструктурування). При цьому зустрічаються різні 
уявлення про зміст цього поняття. Найбільш поширені з них такі:

−	 реструктуризація – це поділ великого підприємства на ве-
лику кількість дрібних самостійних юридичних осіб (дроблення під-
приємства) [1, с. 109];

−	 реструктуризація – це створення нової структури управ-
ління підприємством [2, с. 32];

−	 реструктуризація – це перетворення старих адміністра-
тивних структур підприємства в ринкові, яке необхідно лише для країн 
з перехідною економікою [3, с. 110].

У методичних рекомендаціях щодо здійснення реструктуризації 
державних підприємств, розроблених Міністерством економіки Укра-
їни, наведено визначення реструктуризації підприємства, як сукуп-
ності організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних за-
ходів, які спрямовані на зміну структури підприємства, його управлін-
ня, форм власності, організаційно-правових форм і можуть забезпечи-
ти фінансове оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску 
конкурентоспроможної продукції, підвищенням темпів Ефективність 
виробництва.

У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» також наводиться визначення: реструк-
туризація підприємства – це здійснення організаційно-господарських, 
фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на 
реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, орга-
нізаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню 
підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної 
продукції, підвищенню ефективності виробництва і задоволенню ви-
мог кредиторів.

Безпосередньо процеси реструктуризації і реорганізації акціонер-
них товариств регламентується на сьогоднішній день українським за-
конодавством недостатньо і суперечливо.

Так, реструктуризація і, зокрема, реорганізація будь-якого підпри-
ємства в будь-який її формі повинна здійснюватися виходячи з загаль-
них засад цивільного законодавства. На жаль, діючий цивільний кодекс 
України обмежується тільки загальними визначеннями таких процесів. 
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Що стосується законів України «Про підприємства», «Про господарські 
товариства», але вони лише позначають зазначені питання, зачіпаючи 
тільки частина проблем. Так, ст. 34 Закону «Про підприємства», ст. 19 
Закону «Про господарські товариства» визначають добровільну реор-
ганізацію на підставі рішення власника, вищого органу управління то-
вариством, а також примусову – у випадках поділу підприємства, що 
зловживає своїм монопольним становищем на ринку, і інших, перед-
бачених чинним законодавством.

У літературних джерелах, присвячених дослідженню реструктури-
зації підприємств, залежно від характеру застосовуваних заходів роз-
різняють такі форми реструктуризації:

1) реструктуризація виробництва;
2) реструктуризація активів;
3) реструктуризація пасивів;
4) реструктуризація системи управління підприємством;
5) фінансова реструктуризація;
6) корпоративна реструктуризація (реорганізація);
7) фізична реструктуризація;
8) реструктуризація бізнесу;
9) реструктуризація власності на засоби виробництва;
10) комплексна реструктуризація підприємства як сукупність всіх 

перерахованих їх видів.
На практиці, як правило, неможливо використовувати тільки який-

небудь один вид реструктуризації підприємства.
 Реструктуризація виробництва або операційна реструктуризація 

стосується основної господарської діяльності підприємства, результа-
том якої є прибуток або збитки. При її проведенні всі дії по узгодженню 
обсягів продажу, запасів сировини, матеріалів, готової продукції та ін. 
відображаються на зміні структури активів (за всіма складовими або 
окремих частин) [74, с. 45]. 

Основними етапами в цій діяльності є:
−	 зміна керівництва підприємства;
−	 впровадження нових, прогресивних форм і методів управління;
−	 диверсифікація асортименту продукції;
−	 поліпшення якості продукції;
−	 підвищення ефективності маркетингу;
−	 зменшення витрат на виробництво;
−	 скорочення чисельності працівників зайнятих на підприємстві;
−	 стабілізація заробітної плати або її зростання більш повільни-
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ми темпами, ніж продуктивності праці з метою акумуляції додаткових 
доходів;

−	 пошук нових ринків і нових партнерів, в тому числі зарубіжних;
−	 введення нових продуктів і підвищення якості продукції.
Реструктуризація активів передбачає такі заходи:
−	  продаж частини основних фондів;
−	  позбавлення від об’єктів соціальної сфери і зайвих активів;
−	 продаж зайвого обладнання, запасів сировини і матеріалів тощо;
−	 продаж окремих підрозділів підприємства;
−	 зворотний лізинг;
−	 реалізація окремих видів фінансових вкладень;
−	 рефінансування дебіторської заборгованості;
−	 переоцінка основних засобів;
−	 зниження запасів на складах;
−	 продаж, застава, передача в довірче управління фінансових 

вкладень у вигляді майнових часток, акцій.
Реструктуризація пасивів розглядає своїми об’єктами такі елемен-

ти пасивів: статутний капітал, резервний капітал, фонди накопичення, 
фонд соціальної сфери, нерозподілений прибуток, довгострокові і ко-
роткострокові позикові кошти, кредиторська заборгованість.

Розробляючи заходи щодо реструктуризації пасивів підприємства 
необхідно брати до уваги тісний зв’язок із заходами з реструктуризації 
активів. Такий зв’язок проявляється в тому, що реструктуризація акти-
вів здатна приводити до реструктуризації пасивів і навпаки [4, с. 252].

Реструктуризація системи управління підприємством являє всео-
сяжну трансформацію форм, методів організації управління всіма лан-
ками підприємства. За своєю сутністю така реструктуризація є міні – 
реформою управління, що проводиться в масштабах однієї виробничої 
одиниці.

Фінансова реструктуризація пов’язана зі зміною структури та розмі-
рів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній 
діяльності підприємства. Це такі заходи:

−	 реструктуризація заборгованості перед кредиторами;
−	 збільшення статутного фонду;
−	 заморожування інвестиційних вкладень.
−	 відстрочення погашення заборгованості;
−	 зниження процентної ставки по заборгованості;
−	 визначення більш вигідною для компанії схеми погашення за-

боргованості;
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−	 заміни заборгованості або, принаймні, її частки на акції;
−	 анулювання частки або всієї заборгованості;
−	 отримання від кредиторів нових позичок, кредитів або гарантій.
Зауважимо, що фінансова реструктуризація може супроводжуватися 

реструктуризацією виробництва.
Фізична реструктуризація включає заміщення виробничих потуж-

ностей, заміну машин і обладнання як результат скорочення надлишко-
вої робочої сили і зростання продуктивності [5, с. 36].

Реструктуризація бізнесу спрямована на проведення маркетингових 
досліджень, як внутрішнього середовища підприємства, так і зовніш-
ньої, на підставі яких переглядаються цілі бізнесу, ринки збуту, поста-
чальники і як кінцевий результат організаційна структура підприємства 
і система управління.

Діяльність по реструктуризації можна розділити на види.
 Стратегічна реструктуризація спрямована на збільшення вартості 

власного капіталу для акціонерів, збереження корпоративної власності 
та інші завдання, пов’язані з підтриманням компанії як діючої. В да-
ному випадку під реструктуризацією підприємства розуміється процес, 
пов’язаний зі зміною стратегічних концепцій і принципово важливих 
стратегічних чинників діяльності.

До числа принципово важливих стратегічних факторів, зміна яких 
може бути підставою для реструктуризації підприємства, відносяться:

−	 вибір нової організаційної структури управління;
−	 зміна системи управління;
−	 радикальний перегляд складу і процентних співвідношень в ді-

ловому портфелі корпорації.
Близькою за значенням до стратегічної реструктуризації є активна 

або глибинна реструктуризація, мета якої – поліпшення в довгостроко-
вій перспективі життєдіяльності та результати діяльності підприємства 
в конкурентному середовищі. Ці поліпшення є наслідком радикальної 
зміни в цілях підприємства та його стратегічній перспективі і спрямо-
вані відповідно на максимізацію вартості підприємства і його ринкову 
орієнтацію. Глибинна реструктуризація супроводжується інвестиціями 
в нове та найсучасніше обладнання і технології, розвитком нових про-
дуктів, структурними змінами в робочій силі, поліпшенням організа-
ційної структури, створенням нових каналів збуту і підготовкою стра-
тегічних бізнес- і маркетингових планів. 
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Також виділяють структурну реструктуризацію. Її основні напрям-
ки – усунення непродуктивних ланок, стратегічна адаптація, організа-
ційне оновлення. 

На практиці використовують тактичну реструктуризацію. До неї 
відносять короткострокові програми, які охоплюють завдання перероз-
поділу капіталу між новими або виділяються ланками, ротації кадрів 
фахівців з урахуванням нових вимог, перебудови апарату управління, 
залучення і залучення своїх і позикових інвестицій, реструктуризації 
виробництва, скорочення виробничої інфраструктури, економного со-
ціального забезпечення працюючих. 

Реструктуризація компаній, що знаходяться в кризовій ситуації або 
санаційна реструктуризація сконцентрована на рішеннях, націлених на 
реорганізацію неплатоспроможних фірм або фірм-банкрутів з метою 
повернути їх в стан функціонуючих підприємств. Виходячи з поло-
ження, що склалося в Україні, найбільший інтерес представляють цілі, 
принципи і техніка реструктуризації компаній, що переживають кризо-
ву ситуацію. Санаційна реструктуризація застосовується, якщо підпри-
ємство знаходиться в передкризовому або кризовому стані і хоче вийти 
з нього.

Адаптаційна, або прогресивна реструктуризація використовується 
при відсутності кризових явищ як таких, але при появі негативних тен-
денцій з метою їх подолання та адаптації підприємства до нових рин-
кових умов.

Випереджальна реструктуризація має місце в успішних компаніях, 
які передбачають можливість зміни умов функціонування (появи нових 
або посилення наявних конкурентів, введення новітніх технологій, ви-
никнення нових або втрати існуючих ринків) і прагнуть підсилити свої 
ключові компетенції та конкурентні переваги [6, с. 16].

Реактивна реструктуризація використовується підприємствами в 
економіках перехідного періоду як наслідок спаду попиту на їх про-
дукти, ринкової лібералізації і жорстких бюджетних обмежень. Реак-
тивна реструктуризація включає зменшення кількості робочої сили, 
зниження реальної заробітної плати і утримання її на низькому рівні, 
зменшення соціальних і виробничих активів, які не використовують-
ся, закриття збиткових продуктових ліній і перехід на більш деше-
ві фактори виробництва. Реактивна реструктуризація не пов’язана зі 
структурою власності. 

Також виділяють реструктуризацію об’єктну і суб’єктну. Об’єктна 
реструктуризація, включає системні зміни, пов’язані з техніко-еконо-
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мічними і асортиментними перетвореннями, тоді як суб’єктна реструк-
туризація стосується правових, організаційних (в тому числі в менедж-
менті і в маркетингу) і економічних (у т.ч. фінансових) змін.

Залежно від цілей реструктуризаційних змін розрізняють відновлю-
вальну реструктуризацію і реструктуризацію, спрямовану на розвиток.

Відновлювальна реструктуризація має на меті відновлення еконо-
мічної рівноваги підприємства, тобто відновлення платоспроможності і 
здатність до генерування відповідного рівня прибутку. 

Реструктуризація, спрямована на розвиток, має інноваційний харак-
тер. Вона пов’язана з впровадженням сучасних виробів, технологій, 
організаційних, маркетингових та фінансових рішень, що має уможли-
вити зростання частки фірми на ринку, розвиток експорту, зростання 
рентабельності (наприклад, через зменшення витрат на використання 
навколишнього середовища, зниження матеріаломісткості, зменшення 
збитків через зменшення браку, поліпшення якості та новизни товарів, 
який робить можливим встановлення вищої ціни тощо). Тип і характер 
інноваційних змін при реструктуризації, яка спрямована на розвиток, 
може бути дуже різним. Тому в рамках реструктуризації, яка спрямо-
вана на розвиток, можна виділити творчу реструктуризацію, прогнозну 
реструктуризацію і реструктуризацію, спрямовану на пристосування.

Творча реструктуризація пов’язана з прагненням підприємства до 
активного впливу на оточення. Така реструктуризація здійснюється не-
залежно від сучасних або прогнозованих змін в оточенні. Вона є резуль-
татом прагнення до створення в оточенні таких змін, які полегшило б 
реалізацію цілей підприємства. 

Прогнозна реструктуризація пов’язана з процесом пристосуван-
ня фірми до передбачуваним змінам в зовнішньому середовищі. Ця 
реструктуризація є випереджаючої реакцією щодо прогнозованих 
змін; вона також запобігає виникненню несприятливої   ситуації, в 
яку могло б потрапити підприємство, якби не здійснило прогнозної 
реструктуризації. 

Реструктуризація, спрямована на пристосування – це запізніла реак-
ція на зміни в оточенні фірми. Дана реструктуризація здійснюється піс-
ля появи відповідних змін і часто після появи несприятливих тенденцій 
для подальшої роботи або розвитку підприємства. Ці два види реструк-
туризації взаємодоповнюються, оскільки як об’єктна, так суб’єктна ре-
структуризація можуть бути пов’язані як відновленням підприємства, 
так і з його розвитком.
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Практично у всіх визначеннях реструктуризації підкреслюється 
факт, в якому кожна зміна можна назвати реструктуризацією, так як ре-
структуризація характеризує глибину змін (їх радикальність), хоча вони 
не повинні стосуватися всіх аспектів діяльності підприємства. Після 
реструктуризації підприємство значно відрізняється від того, яке функ-
ціонувало перед реструктуризацією.

Розглянемо більш докладно питання, які необхідно вирішити опера-
тивної і стратегічної реструктуризації для досягнення конкурентоспро-
можності відповідно до фінансово-економічним становищем підприєм-
ства і цілями, яке воно хоче досягти. 

В ході реструктурування досягаються дві головні мети: забезпечен-
ня ліквідності та суттєве поліпшення результатів діяльності підприєм-
ства. Для їх виконання необхідна мобілізація всіх внутрішніх резервів 
підприємства, постійна активна цілеспрямована робота керівників всіх 
рівнів, жорсткий контроль за повнотою і своєчасністю здійснення за-
планованих заходів.

Реструктуризація вирішує наступні завдання:
−	 демонополізація і розподіл великих і багатоструктурних під-

приємств;
−	 децентралізація структури управління шляхом передачі ком-

петенції прийняття рішень і відповідальності окремих організаційних 
підрозділам;

−	 визначення джерел і рівня витрат для окремих організаційних 
підрозділів;

−	 усунення перешкод, які гальмують самостійну діяльність, ін-
вестиції, підприємливість і гнучкість діяльності в організаційних під-
розділах нижчого рівня;

−	 розподіл ризику діяльності на більшу кількість суб’єктів;
−	 забезпечення отримання від підприємства тривалої вигоди пев-

ного рівня;
−	 зацікавленим в довгостроковому розвитку підприємства (ефек-

тивним власникам);
−	 забезпечення інвестиційної привабливості підприємства;
−	 створення системи господарсько-договірної діяльності підпри-

ємства, які забезпечують дотримання контрактних зобов’язань; 
−	 досягнення прозорості фінансово-економічного стану підпри-

ємств для їх учасників (засновників), інвесторів, кредиторів; 
−	 створення ефективного механізму управління підприємством; 
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−	 використання підприємством ринкових механізмів залучення фінан-
сових коштів;

−	 підвищення кваліфікації працівників підприємства як один з факто-
рів підвищення стійкості розвитку підприємства.

Найбільш складним видом реструктуризації є корпоративна реструкту-
ризація. Відповідно до загальноприйнятої теорії до неї відносять будь-які 
зміни у виробництві, структурі капіталу або власності, що не є частиною ді-
лового повсякденного циклу компанії. Вона передбачає реорганізацію під-
приємства з метою змінити власника статутного фонду, створення нових 
юридичних осіб і (або) нову організаційно-правову форму діяльності. В 
результаті корпоративної реструктуризації (реорганізації) змінюється право-
вий статус юридичної особи. 

У межах такої реструктуризації виконують:
−	 часткову або повну приватизацію;
−	 поділ великих підприємств на частини;
−	 виділення з великих підприємств підрозділів, зокрема соціальних 

об’єктів та інших непрофільних підрозділів;
−	 приєднання до іншого або злиття з іншим, більш потужним підпри-

ємством.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про господарські товариства» 

від 19 вересня 1991 року (зі змінами та доповненнями) реорганізація - одна з 
форм припинення діяльності юридичної особи внаслідок укладення різних 
видів корпоративних угод.

Різноманітність і багатоаспектність можливих реорганізаційних процесів 
обумовлює необхідність їх системної класифікації. Основними класифіка-
ційними ознаками, на думку Л. А. Лігоненко, є сутність корпоративних угод, 
які укладаються, напрямок реорганізаційних процесів, характер прийняття 
відповідних рішень. 

Залежно від сутності корпоративних угод, які укладаються, виділяють 
три види реорганізації:

1) спрямовану на укрупнення підприємства (злиття, приєднання);
2) спрямовану на зменшення підприємства (поділ, виділення);
3) без зміни розмірів підприємства (перетворення).
Залежно від направлення реорганізаційних процесів можуть бути виді-

лені такі типи реорганізації, як:
−	 зовнішня реорганізація, яка потребує для свого проведення залучен-

ня іншої юридичної особи – учасника реорганізації (злиття, приєднання);
−	 внутрішня реорганізація – яка здійснюється в межах однієї 

юридичної особи (виділення, поділ, перетворення).
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Залежно від характеру прийняття рішень з приводу реорганізації 
вона може бути:

−	 добровільною, тобто здійснюватися за рішенням його засновни-
ків (учасників, вищого органу товариства);

−	 примусовою в разі прийняття відповідних постанов судом або 
уповноваженими на це державними органами.

Постанови, прийняті Антимонопольним комітетом України або його 
територіальними відділеннями з приводу примусового поділу монопо-
лістичних утворень не є рішеннями з приводу реорганізації, а тільки 
підставами для її здійснення на розсуд самого підприємства за умови 
усунення його монопольного становища на ринку. 

У літературних джерелах [7, с. 31] пропонується така узагальнена 
схема реорганізаційних  заходів в залежності від способів їх проведен-
ня (рис. 1):

Рис.1. Узагальнена схема реорганізаційних  заходів в залежності від спо-
собів їх проведення

Джерело: розроблено автором.
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При реорганізації підприємства слід враховувати такі законодавчі 
передумови і вимоги:

−	 порядок державної реєстрації (перереєстрації) та ліквіда-
ції суб’єктів господарювання;

−	 вимоги антимонопольного законодавства;
−	 вимоги щодо захисту інтересів кредиторів підприємства, 

його власників, персоналу тощо;
−	 порядок емісії акцій (у разі реорганізації акціонерного 

товариства);
−	 можливі екологічні, демографічні та інші наслідки ло-

кального масштабу.
Головне завдання проведення реорганізації – досягнення згодом 

максимального економічного ефекту від реорганізаційних процедур.
Поставлена   мета може бути досягнута одним з двох шляхів: (1) збіль-

шенням майна і господарських зобов’язань при злитті та приєднанні 
реорганізованих підприємств; або (2) зменшенням їх при поділі або ви-
діленні в процесі реорганізації.

До основних форм реорганізації, результатом яких є укрупнення під-
приємств, належить злиття кількох підприємств в одне, приєднання од-
ного або кількох підприємств до одного, а також їх взаємне поглинання.

Злиття – це така форма реорганізації, при якій два або більше акціо-
нерних товариства, припиняючи свою діяльність, об’єднуються в одне 
нове з передачею останньому всіх прав і обов’язків.

В процесі реорганізації акціонерного товариства у формі приєднан-
ня одне або кілька товариств, припиняючи свою діяльність, приєдну-
ються до вже існуючого з передачею йому всіх прав і обов’язків. 

Поділом суспільства визнається припинення функціонування сус-
пільства з передачею всіх прав і обов’язків при створенні нових това-
риств в співвідношенні, визначеному розділовим балансом.

В результаті поділу акціонерного товариства виникають два нових 
суспільства, кожне з яких підлягає державній реєстрації в порядку, в 
порядку, передбаченому законом.

Виділ – це створення одного або декількох товариств з передачею їм 
частини прав і обов’язків реорганізується без припинення діяльності 
останнього.

Перетворення – це спосіб реорганізації, що тягне зміну органі-
заційно-правової форми товариства з одночасним переходом прав і 
обов’язків.
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Згідно з чинним законодавством, акціонерне товариство може бути 
перетворено в товариство з обмеженою відповідальністю або вироб-
ничий кооператив (за винятком відкритих акціонерних товариств, чиї 
акції закріплені в державній (муніципальної) власності). Загальні збо-
ри перетворюється суспільства, приймаючи рішення про перетворення 
суспільства, визначає порядок обміну акцій товариства на вклади учас-
ників товариства з обмеженою відповідальністю і на паї членів вироб-
ничого кооперативу.

Висновки та пропозиції. Таким чином, можна вивести комплексне 
визначення, що охоплює всі напрямки реструктуризації підприємства.

Реструктуризація підприємства – система заходів щодо поліпшення 
управління на підприємствах, що сприяє підвищенню ефективності ви-
робництва та конкурентоспроможності продукції, підвищенню продук-
тивності праці, зниженню витрат виробництва, поліпшенню фінансово-
го становища результатів діяльності. Реструктуризація повинна сприя-
ти розвитку економіки підприємства, підвищенню платоспроможності 
та ліквідності, досягненню фінансової стійкості, узгодження інтересів 
власників, яким належить значна частка у статутному капіталі.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье исследуются понятие реструктуризации и ее разновидности, ис-
пользование которых актуально для борьбы с кризисными явлениями на предпри-
ятии для повышения эффективности его деятельности.

В статье подробно рассмотрены условия использования отдельных видов 
реструктуризации, в частности реорганизации предприятий для оптимизации рас-
ходов и повышения оперативности управления.
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RESTRUCTURING AS THE TOOL FOR THE EFFICIENCY 
OF ENTERPRISE’S ACTIVITY IMPROVING

The article deals with the concept of restructuring and its various types, the use 
of which is relevant to the fight against crisis phenomena in the enterprise to increase the 
efficiency of its activities.

The article considers the conditions for the use of certain types of restructuring, 
in particular, the reorganization of enterprises to optimize costs, and increase manage-
ment efficiency.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ТНК

У статті узагальнено особливості управління інноваціями в транснаціо-
нальних корпораціях. Описані основні характеристики процесу інтеграції іннова-
ційної діяльності при виході ТНК на глобальні ринки. Визначено переваги ведення 
інноваційної діяльності для ТНК. Викладені основні інноваційні стратегії ТНК та 
їх визначальні риси. 

Ключові слова: транснаціональна корпорація, інновація, комерціалізація, 
глобальний ринок.

Постановка проблеми у загальному вигляді: На сьогоднішній 
день транснаціональні корпорації являються одними з найголовніших 
та найвпливовіших суб’єктів господарювання на світовому ринку. При 
цьому, однією з найважливіших конкурентних переваг ТНК є постійне 
впровадження інновацій на всіх етапах діяльності корпорації. Світове 
господарство динамічно розвивається, тому необхідною умовою для 
успішної діяльності корпорацій є не лише виробництво високоякісної 
продукції, але й успішна інноваційна діяльність. Така політика дасть 
змогу бути на крок попереду конкурентів і дасть змогу захопити нові 
глобальні світові ринки. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років:Сучасні стратегії і 
механізми реалізації інноваційної діяльності ТНК досліджували у своїх 
роботах такі вчені як: В. Аньшин, Дж. Брайт, Дж. Даннінг, Дж. Ендрю, 
Р. Кан, Дж. М. Кейнс, Дж. Кендалл, Дж. Кларк, Дж. Маркусен, Х. Но-
тон, А. Пігу, Дж. Рош, Г. Сіркін, Р. Такер, Г. Уоделл, К. Фрімен.
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Постановка завдання. Метою дослідження є виявлення особливос-
тей ефективного управління інноваціями в транснаціональних корпора-
ціях та розгляд основних інноваційних стратегій і впливу інноваційних 
чинників на діяльність ТНК.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під інноваціями розу-
міють зміни в різних сферах, за результатами яких з’являються нові то-
вари чи послуги, нові технології виробництва та організації діяльності 
суб’єктів, що істотно впливають на соціальне середовище й обумовлю-
ють позитивні зміни в ньому. Виходячи з цього, інновації обумовлюють 
позитивні зрушення у світі, на їх основі формуються нові цінності, під-
вищується економічна результативність. Інновації є тим обов’язковим 
елементом, який забезпечить відповідність ТНК світовим вимогам. На 
сучасному етапі інноваційна діяльність має безліч аспектів розвитку, 
ТНК можуть запроваджувати інноваційні види продукції, використову-
вати інноваційні технології виробництва, використовувати інноваційні 
інструменти у сфері управління та організації тощо.

Здійснюючи інноваційну діяльність, ТНК широко використовують 
трансферт технологій. Прикладом використання яких є продаж ліцензій 
на початкових етапах життєвого циклу товарів, з метою швидкого по-
криття частки витрат на їх створення. Характерною рисою інноваційної 
діяльності ТНК є встановлення монопольно високих цін на запатентова-
ну продукцію й обмеження випуску високотехнологічної продукції по-
купцями ліцензій. Ще однією стратегію ТНК є укладання контрактів з 
іншими компаніями-інноваторами для одержання патентів на найбільш 
важливі винаходи, з метою їх подальшого використання для контролю 
за розвитком техніки, або, навпаки, гальмування та припинення такого 
розвитку [1]. 

Важливим фактором управління інноваціями в ТНК є ступінь са-
мостійності дочірніх підприємств у виборі техніки і технології. Якщо 
ТНК додержується загальної ліцензійної політики в рамках ТНК, то це 
позбавляє дочірні компанії самостійності в процесі управління іннова-
ціями, так як усі головні рішення залежатимуть від материнської ком-
панії. Така політика корпорації може привести до зниження швидкості 
прийняття рішень щодо впровадження інновацій. Передача необхідної 
інформації з дочірніх компаній до материнської, її подальша обробка, 
займає багато часу, що може відобразитись на актуальності інформа-
ції, що вкрай важливо для інноваційної діяльності. З іншого боку, пе-
редача ТНК ліцензій на некомерційних умовах своїм філіям і дочірнім 
компаніям, дасть їм змогу самостійно впроваджувати нові технології і 
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пришвидшить процес створення високотехнологічної продукції та під-
вищить конкурентоспроможність всієї ТНК. 

Виходячи з інтернаціонального характеру діяльності ТНК, важливим 
чинником комерціалізації високотехнологічної продукції є регіональні 
та національні особливості конкретних ринків збуту. Даний чинник дає 
змогу передбачити доцільність реалізації тієї чи іншої продукції на кон-
кретному ринку та передбачити рівень попиту на високотехнологічну 
продукцію. 

Для здійснення ефективної інноваційної діяльності транснаціональ-
на корпорація повинна динамічно розвиватися та швидко реагувати на 
нові тенденції ринку. Така активна інноваційна політика дасть змогу 
випередити конкурентів та збільшить прибутки корпорації. Важливою 
особливістю також є те, що запровадження інноваційних технологій ви-
робництва чи випуск високотехнологічних інноваційних товарів не дає 
довгострокових результатів. На сучасному етапі все більшої важливості 
набувають інновації в менеджменті та маркетинговій діяльності корпо-
рації. Маючи високотехнологічні інноваційні товари та інноваційні ме-
тоди функціонування організації, ТНК матимуть змогу не лише зайняти 
лідерські позиції на глобальних ринках, а й забезпечать собі стратегічні 
перспективи розвитку.

Задля забезпечення успішної та результативної інноваційної діяль-
ності, транснаціональним корпораціям необхідно діяти в умовах висо-
кої динамічності ринку, стимулювати активну конкуренцію. При цьому 
вартість товару або послуги визначається ступенем їх новизни, оригі-
нальності та унікальності [2, c. 124]. Первинна комерціалізація нової 
ідеї призводить до її копіювання  конкурентами,  що  знижує  можли-
вість  отримання надприбутків  для  фірми-новатора.  Чим  складнішою  
є  нова  технологія,  тим тривалішим є період монополії на неї.

Таким чином, інновації викликають інтенсивні зміни в організацій-
ній структурі, політиці та менеджменті корпорації. При цьому до пріо-
ритетних чинників розвитку компанії належать розвиток інтелектуаль-
ного капіталу та створення інноваційних структур. Це дає можливість 
створення нестандартної та важко повторюваної конкурентної пере-
ваги. До недоліків такої політики можна віднести підвищений рівень 
ризику, так як виникає певна недовіра споживачів до нової продукції, 
короткий життєвий цикл продукції.

Здійснюючи інноваційну діяльність, ТНК дотримуються певних 
принципів. До них належать гнучкість та адаптивність, орієнтація на 
потреби ринку, активність дій, безперервність, систематичність і комп-
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лексність інноваційної діяльності, сміливість, оригінальність новатор-
ських ідей, нестандартність рішень, творчий підхід, інформаційна за-
безпеченість, підвищення ролі людського фактора, диверсифікація ді-
яльності та продукції, маркетингова активність [3, c. 218].

ТНК можуть розміщувати свої НДДКР-лабораторії, як в країні роз-
міщення материнської компанії, де за ними буде легше спостерігати, так 
і в будь-якій іншій країні з більшою концентрацією висококваліфікова-
них кадрів. При цьому, навіть якщо країна розміщення співпадає з кра-
їною розміщення материнської компанії, то необов’язково проводити 
весь процес створення інновацій саме там, на кінцевих стадіях комер-
ціалізації нововведень для адаптації вже готового продукту або техно-
логії до місцевих стандартів, для його доопрацювання згідно місцевих 
стандартів ринку можна перенести процес впровадження інновації до 
іншої країни, для ринку якої безпосередньо і створювалась інновація. 
Обираючи країну розміщення лабораторії, необхідно враховувати чин-
ники, які ефективно впливають на проведення інноваційної діяльності. 
До таких чинників належать ліберальне законодавство, пільгове опо-
даткування НДДКР, великі обсяги венчурного капіталу, відлагоджені 
механізми комерціалізації нововведень і висококваліфіковані кадри. 

Існує два основних підходи до процесу інтеграції інноваційної ді-
яльності на зарубіжні ринки. Перший підхід передбачає поступову ін-
теграцію інноваційної діяльності, другий більш простий і швидкий. 
Перший підхід складається з п’яти послідовних стадій. Перша стадія 
включає підготовку технології, яка пов’язана з інтернаціоналізацією 
продукції, тобто його підготовкою для імпорту на зовнішній ринок. 
При цьому компанія приділяє окрему увагу на науково-технічній ін-
формації про товар і можливості його реалізації як на зарубіжному так 
і на вітчизняному ринках. З цією метою часто відкриваються окремі 
офіси в країнах впровадження інновацій, які займаються тільки моні-
торингом інновацій. 

Наступний етап включає створення організаційної системи для під-
тримки передачі технології на виробничі потужності за кордоном. Біль-
шість компаній при цьому створюють спеціальний департамент тех-
нології, де кожна головна фабрика підтримується відділом технології, 
або лабораторією, яка сприяє розвитку технології та удосконаленню 
продукції. У деяких компаніях до обов’язків таких департаментів від-
носяться також незначна модифікація продукції, для задоволення міс-
цевих ринків, але виробництво основної продукції зосереджене все ж у 
країні розміщення материнської корпорації. 
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Третя стадія складається з технічної кооперації з постачальниками, 
підтримка передачі технології у виробництво, ліцензування інновації. 
На четвертому етапі, закордонні науково-дослідницькі лабораторії зо-
середжуються на розвитку нових виробів, в основному для місцевих 
ринків. П’ята стадія розширює стратегічне завдання закордонних до-
слідницьких центрів. На цьому етапі сфера її діяльності охоплює фун-
даментальні дослідження – лабораторії починають брати участь у про-
гресивному транснаціональному розподілі інноваційної діяльності в 
межах корпорації.

Другий підхід включає в себе чотири етапи інноваційної інтеграції. 
На першому етапі створюється Департамент Передачі Технології, у 
межах якого здійснюється передача продукції, що підлягає подальшо-
му вдосконаленню, і виробничих технологій від материнської фірми до 
виробничої філії. Друга стадія характеризується створенням Місцево-
го Департаменту Технології, тобто закордонної лабораторії, яка займа-
ється створенням інноваційних продуктів тільки для місцевого ринку і 
тільки у напрямках профільної діяльності материнської компанії.

 На третьому етапі закордонна лабораторія отримує статус Глобаль-
ного Департаменту Технології, яка відповідає за розвиток нових продук-
тів для світових ринків. Межі діяльності закордонних центрів НДДКР 
визначаються материнською компанією, яка визначає пріоритетні на-
прями їх діяльності і забезпечує їх необхідними для цих теоретичних 
досліджень теоретичними розробками. У разі успішної реалізації попе-
редніх трьох етапів, накопичується необхідний потенціал знань, висо-
кокваліфікованих кадрів і здійснюється перехід на останній, четвертий 
етап. Він передбачає створення Загального Департаменту Технології, 
який одержує певну самостійність і може сам обирати пріоритетні на-
прями прикладних розробок і здійснювати необхідні фундаментальні 
дослідження для створення інноваційних продуктів і технологій, які 
використовуються материнською компанією для продажу на світових 
ринках [4, c. 988]. Таким чином, обидва підходи мають свої особли-
вості, тому кожна ТНК обирає власний, виходячи з особливостей сво-
єї структури, але не обов’язково суворо дотримуватись того чи іншого 
підходу завжди можна вдатись до комбінування обох підходів, створив-
ши власний, який найбільше підходить до конкретної корпорації. 

Таким чином, ТНК є одними з головних інвесторів в інноваційній 
сфері, а обсяги їх фінансових витрат на дослідження і розробки інно-
вацій постійно зростають. Запровадження  інноваційних  проектів  є  
довготривалим  процесом  і потребує  значного  обсягу  капіталу.  Ско-
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рочення  часу  на  розробку  та запровадження інноваційного продукту 
прямо пропорційно витратам, що їх необхідно понести в результаті ін-
новації. З  метою  отримання  лідерства  в  певних  галузях  ТНК  мають  
на  меті розширення  програм,  направлених  на  розробку та запрова-
дження інноваційного продукту. Фінансування  інноваційних  проектів  
здійснюється  за  рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел.

Задля акумулювання коштів, з метою створення інноваційного про-
дукту, ТНК використовує різні джерела фінансування. До внутрішніх 
джерел можна віднести нерозподілений прибуток, кошти засновників, 
відстрочені платежі. Зовнішні джерела включають кошти залучені за 
рахунок діяльності на ринку цінних паперів, банківські позики та ін-
ший позиковий капітал, венчурні інвестиції, державне фінансування 
інвестиційних програм тощо.

Для  кожної  стадії  інноваційного  продукту  може  бути  характерно 
окреме  джерело  фінансування,  на  практиці  чіткого  поділу  не  існує,  
як правило  фінансування  здійснюється  із  змішаних  джерел.  Почат-
ковими стадіями запровадження інновацій притаманне використання 
власних коштів ТНК, державних грантів, венчурного капіталу. Стадія 
росту потребує більш широкого  залучення  з  зовнішніх  джерел  таких  
як  банківські  позики, використання фінансових інструментів фондо-
вого ринку.  

Великий відсоток витрат ТНК на інноваційну діяльність приходить-
ся на науково-конструкторські роботи, їх частка складає 75 %. ТНК 
створюють науково-дослідницькі центри, які є більш ефективними в 
процесі розробки інноваційних проектів. Така спеціалізація дає змогу 
пришвидшити процес створення інноваційного продукту. Доля  ТНК  у  
світовому  виробництві  інновацій  значно перевищує  їх  частку  у  фі-
нансуванні  НДДКР  і  наближається  за  різними оцінками до 40-50  % 
від загальносвітового виробництва. Важливо відзначити, що ТНК, які 
визнають переваги інноваційної діяльності, не зменшують долю ви-
трат на науково-технічні розробки навіть в період світових економічних 
криз, адже саме в такі періоди інноваційна діяльність є одним з небага-
тьох важелів, здатних не тільки вивести компанію з економічної кризи, 
а й допомогти їй зайняти лідерські позиції на ринку.

Важливою особливістю інноваційного процесу для ТНК є стратегія 
поглинання невеликих підприємств, які готують інноваційний продукт 
для виходу на ринок. Це дає змогу ТНК зменшити витрати на НДДКР, 
так як витрати на них несе компанія, яка поглинається. При цьому, ТНК 
несуть витрати лише на кінцевій стадії комерціалізації інноваційного 
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продукту, організації масового виробництва. Таким чином, ТНК не ви-
трачають кошти на науково-дослідницькі роботи, їх витрати складають-
ся з витрат на придбання компанії. Така стратегія часто використову-
ється ТНК задіяних у сферах виробництва програмного забезпечення, 
електронних засобів зв’язку і обробки інформації.

ТНК  є  одними з найважливіших суб’єктів НДДКР й істотно впли-
вають на географію світового виробництва інновацій. Використовуючи 
процеси глобалізації та інтеграції, ТНК переносить окремі етапи ство-
рення інновації в інші країни, інтегруючи свою діяльність на інших 
ринках, створюється все більша кількість компаній орієнтованих на ви-
робництво нових, унікальних товарів та технологій виробництва. 

Інновації є необхідною умовою розвитку виробництва, збільшення 
виробничих потужностей фірми, покращення якості товарів, появи но-
вих товарів, послуг та технологій. Вони також є засобом, який допома-
гає компанії швидко та ефективно адаптуватися до змін навколишнього 
середовища, також вони часто і самі можуть виступати тими фактора-
ми, які викликають ці зміни. Тому, ТНК використовують фактор іннова-
цій, як важіль впливу на зовнішнє середовище, змінюючи його залежно 
від своїх інтересів.

Для досягнення максимальної ефективності від інноваційної діяль-
ності ТНК мають впровадити таку організаційну структуру, яка дала б 
змогу максимально швидко впроваджувати масштабні інноваційні тех-
нології. При цьому, ТНК може отримувати пасивний прибуток від інно-
ваційної діяльності, будучи лише інвестором в інноваційний продукт, 
так і отримувати безпосередні вигоди від реалізації або використання 
власного інноваційного продукту.

Вигоди від інноваційної діяльності ТНК отримують не лише самі 
корпорації, а й країни на території, яких вони розміщують свої науко-
во-дослідницькі центри та лабораторії. Від такої інтеграції приймаючі 
країни отримують не лише притік інвестицій, а й нові технології. Тому, 
більшість країн, прагнучи збільшити кількість інноваційних компаній 
на своїй території, спрощують систему оподаткування для таких під-
приємств, надають їм певні пільги, створюючи для них привабливий 
інвестиційний клімат.

На  сучасному  етапі  розвитку  ТНК  напряму  зацікавлені  в дов-
готривалому  перебуванні  в  середовищі  приймаючої  країни  при 
впровадженні  інноваційних  технологій. Це обумовлено характером 
інноваційної діяльності, так як інновації є довготривалим та ризиковим 
процесом, тому для отримання максимального процесу оточуюче се-
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редовище має бути  стабільним  і  мати широкий ринок  збуту.  Саме  по-
стійний процес  оновлення  виробництва,  впровадження  інновацій  за-
безпечують  як сталий  розвиток  ТНК  так  і  прямий  позитивний  вплив  
на  оточуюче середовище. Тобто,  ТНК  вкладаючи  кошти  в  інновації  
має  бути  впевнена,  що середовище  приймаючої  країни  максимально  
сприятиме  виробництву інновації та одержання прибутку. 

Задля успішної та ефективної реалізації інноваційних проектів ТНК 
можуть створювати та вступати в стратегічні альянси. Співробітництво 
в межах такого об’єднання дає змогу створити спільну фінансову полі-
тику щодо ціни інноваційного продукту, збільшити мережеві структури 
розповсюдження інноваційного продукту, створюється спільний проект 
інвестування інноваційного продукту.  Створення стратегічних альян-
сів дає для ТНК можливість створювати глобальні  інноваційні  мережі 
та полегшує процес інтернаціоналізації інноваційної діяльності, змен-
шується рівень конкуренції на ринку, так як потенційні конкуренти ста-
ють партнерами. Стратегічні альянси також покращують та спрощують 
систему захисту інноваційної технології. У складі таких альянсів легше 
встановити контрольовані ціни на інноваційний продукт, отримуючи 
при цьому додатковий прибуток, який можна витратити на розвиток ін-
новаційної діяльності.

Інноваційна ефективність ТНК визначається їх здатністю викорис-
товувати нові технологічні можливості в організації і створенні техно-
логій, виробництві, менеджменті та маркетингу. Тому, навіть при слаб-
кому зростанні рівня продажів, витрати на НДДКР є головним засобом 
підтримки домінування ТНК на ринку. Широко використовуючи різно-
манітні патенти, ТНК збільшують свою технологічну диверсифікова-
ність, що обумовлює ріст витрат на фінансування НДДКР і одночасно 
збільшення обсягів продажів фірми. Тому, при розробці стратегії корпо-
рації необхідним є розробка технологічної стратегії, яка використову-
ючи переваги інновацій, забезпечить просування компанії на лідерські 
позиції на ринку, допоможе забезпечити економію на масштабі вироб-
ництва, збільшить гнучкість фірми, тобто допоможе їй швидше присто-
совуватись до змін зовнішнього середовища.

Для ефективного забезпечення інноваційної діяльності важливим 
є вибір правильної організаційної структури. Найбільш поширеною є 
матрична організаційна система. Вона дає змогу організувати не лише 
функціональні і виробничі підрозділи, а й проектні цільові групи, які 
мають керівника проекту, координуючого роботу групи. При  ухваленні  
чергового  інноваційного  рішення  керівник  проекту створює  цільові  
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підрозділи,  куди  на  час  здійснення  проекту  запрошуються спеціа-
лісти  з  різних  підрозділів  компанії.  Вони  знаходяться  при  цьому  
в подвійному  підпорядкуванні – керівникові  проекту  і  начальникові  
свого підрозділу. Якщо функції кожного керівника чітко розподілені, то 
конфлікту управління в такій групі не виникає. 

Керівник проекту визначає завдання, реалізація яких є необхідною 
для виконання рішення вищого керівництва, а функціональні і лінійні 
керівники здійснюють  функцію  організації  (розподіл  обов’язків)  і  
контролю  за  усім ходом робіт. На великих підприємствах такі форми 
часто перетворяться в самостійні науково-виробничі  комплекси  з роз-
витку  нових  сфер бізнесу.  На  вищому  рівні  керівництва  утворю-
ються  консультаційні цільові комітети або ради з визначення стратегії 
науково-технічного розвитку компанії,  загальних  досліджень  і  пла-
нування  інноваційною  діяльністю,  які дають рекомендації раді дирек-
торів і президентові компанії. До їх складу входять  високопрофесійні 
консультанти. До переваг матричної системи можна віднести скорочен-
ня термінів реалізації проекту,  оперативне  реагування  на  будь-які  
зовнішні  зміни,  спрощення системи контролю, не переривання тради-
ційної господарської діяльності [5, c. 90]. 

Висновки та пропозиції. Інноваційні процеси набувають швидко-
го розвитку на глобальних світових ринках. Тому, вони є необхідною 
умовою підвищення конкурентоспроможності ТНК. Для цього ТНК 
необхідно створювати та впроваджувати не лише інноваційні товари 
та послуги, а й впроваджувати інновації у менеджменті, маркетингу, 
організаційній структурі тощо. Це дасть змогу оптимізувати процес 
комерціалізації інновацій і дасть змогу ТНК закріпити свої позиції на 
глобальних ринках.
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FEATURES OF INNOVATION MANAGEMENT IN 
TRANSNATIONAL CORPORATIONS

The article summarizes the features of innovation management in transnational 
corporations. Reviewed the internationalization process of innovative activities in TNCs, 
showed the main advantages of innovation activity for TNCs. It was described the main 
innovative strategies of TNCs and their unique characteristics. The aim of the article is 
to substantiate the importance of innovation management as a priority instrument  of  
competitive  struggle  of  transnational  companies  in  the  conditions  of  innovation 
processes intensification.

The following approaches and methods were used in the article: the systems 
approach – to consider the development of the innovation management and study its 
influence on the competitiveness of transnational companies; methods of classification 
– for substantiation  the  importance of internationalization process for transnational 
companies and  sources  of  competitive  advantages  in  the  conditions  of  innovation 
processes intensification. 

The development of innovation management has been considered in the article; 
its influence on the competitiveness of transnational companies has been studied. The 
importance of innovations as a priority instrument of competitive struggle of TNC and 
sources of competitive advantages the conditions innovation processes intensification 
has been substantiated. The obtained research results enhance the role of innovations as a 
priority instrument  of  competitive  struggle  of  transnational  companies  in  the  condi-
tions  of  innovation processes intensification.

Keywords:  globalization, TNC, innovation, commercialization, global market.
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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК 
НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ SOFT 
SKILLS

У статті розглядається питання розвитку безперервної освіти, що пов’язано 
зі змінами викликів зовнішнього середовища. Було вивчено ключові характеристики 
«м’яких» компетенцій (soft skills), які є невід’ємною частиною сучасної освіти. 
Виявлено ознаки, вміння, навички та якості соціально-психологічного розвитку 
людського капіталу як фактора продуктивності праці. Було доведено, що емоційна 
компетентність, як одна із складових емоційного інтелекту, також входить до 
переліку навичок, необхідних сучасному керівнику.

Ключові слова: «м’які» навички, освіта, людський капітал, емоційний 
інтелект, менеджмент, професійні компетенції, інноваційна економіка, безперервна 
освіта.

Постановка проблеми в загальному вигляді. На сучасному етапі в 
рамках численних дискусійних майданчиків з питань освіти обговорю-
ються питання, пов’язані з компетенціями, трансформацією професій-
ної освіти, професійними стандартами, підготовкою молодого поколін-
ня для майбутнього. Необхідність налагодження тісного взаємозв’язку 
ринку праці та професійної освіти в даний час стає проблемою, яка го-
стро потребує теоретичного осмислення.

Дослідження останніх десяти років переконливо показують, що для 
роботодавців представляють цінність не тільки професійні компетен-
ції, а й додаткові знання і вміння, яким, як правило, не вчать у вишах: 
креативність, відповідальність, чемність і багато інших. Саме такі ком-
петенції називають «м’якими навичками» – soft skills. З кожним роком 
роль soft skills в процесі професійного розвитку співробітників і розви-
тку компанії зростає, що відзначають не тільки дослідники, але і керів-
ники великих компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем 
«м’яких» навичок в різний час займалися О. Абашкина, О. В. Баринова, 
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Е. Гайдученко, А. Марушев, В. Давидова, Н. В. Жадько, М. А. Чуркіна, 
Д. Іванов, І. Канардов, І. Клюковська, Е. А. Митрофанова, А. Н. Мірош-
ниченко, А. М. Новиков, В. Суботін, М. А. Чошанов, О. Л. Чуланова, 
Є. Павлова, Ю. Портланд, О. Сосницька, Д. Татаурщікова, В. Шипілов, 
Д. В. Гергерт, Д. Г. Артем’єв, І. Томачева, І. А. Есаулова.

Постановка завдання. Метою даної статті є вивчення складових 
soft skills, знаходження взаємозв’язку між «м’якими» навичками та 
емоційним інтелектом, а також вплив розвитку цих навичок на розви-
ток сучасної освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах ви-
рішення економічних завдань неможливо без застосування комплексно-
го підходу до управління економічним розвитком.

Так як закони розвитку виробництва неможливо розділити на еко-
номічні та соціальні, то і при управлінні людським капіталом як фак-
тором підвищення продуктивності праці необхідно застосування сис-
темного підходу.

Практично ніхто вже не заперечує, що освіта – це ключовий фактор 
сталого розвитку економіки будь-якої країни на сучасному етапі роз-
витку суспільства. У Доповіді міжнародної комісії з освіти для XXI 
століття «Освіта: прихований скарб» в якості ключових якостей випус-
кників шкіл XXI століття визначають: критичне мислення та здатність 
вирішення складних комплексних завдань, в т.ч. в ситуаціях невизна-
ченості; особистісні якості та цінності; інноваційність та креативність; 
комунікацію і співпрацю; лідерство і відповідальність; мотивацію до 
праці [1].

У зв’язку зі зміною економіки та розвитком інформаційних техно-
логій для роботодавців особливу цінність представляють не тільки і не 
стільки професійні компетенції, скільки додаткові знання і вміння. В 
2016 році на міжнародному економічному форумі в Давосі був приве-
дений список компетенцій, які будуть найбільш затребуваними в 2020 
р. Лідируючі позиції займають такі навички, як: вміння вирішувати 
складні завдання, критичне мислення, креативність, навички роботи в 
команді та емоційний інтелект [2].

Говорячи про навички, необхідні в майбутньому, П. Гріффін, засно-
вник дослідницького проекту ATС21S і директор Центру дослідження 
оцінки в Університеті Мельбурна, зазначив, що «в кожній країні набір 
[навичок] різниться, але завжди це має відношення до навиків, необ-
хідних в XXI ст. – критичне мислення, навички комунікації і спільної 
роботи, творчий підхід, навички поведінки в цифровому середовищі» 
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[3]. Ці навички також отримали назву 4 C’s: Creative thinking (креатив-
ність), Collaborating (співробітництво), Communicating (спілкування), 
Critical thinking (критичне мислення). Саме такі компетенції називають 
soft skills, або «м’якими навичками».

«Soft skills» («софтскілз», англ. Soft skills – «м’які навички» або 
«гнучкі навички») – це особисті якості працівника, які дозволяють бути 
успішним незалежно від специфіки та напрямів діяльності [4]. Це при-
дбані компетенції, які можна сформувати через додаткову освіту, через 
особистий досвід, подорожі, участь в міжнародних проектах, соціаль-
них проектах.

Слід зазначити, що універсального визначення терміна soft skills не 
існує. Згідно Оксфордському словнику, «м’які навички» – це особистіс-
ні якості, які дозволяють ефективно і гармонійно взаємодіяти з іншими 
людьми. Найбільш логічною видається позиція дослідників, які вважа-
ють, що при визначенні того, що таке soft skills, необхідно відштовхува-
тися від контексту і сфери діяльності.

Набір умінь, навичок і якостей працівника, що включаються в гру-
пу «soft skills», безпосередньо відображає рівень соціально-психоло-
гічного розвитку людини, який можна охарактеризувати за допомогою 
наступних навичок: вміння переконувати, знаходити підхід до людей, 
лідирувати, міжособистісне спілкування, ведення переговорних проце-
сів, робота в команді, особистісний розвиток (здатність до навчання), 
управління часом, ефективне планування своєї діяльності, ерудова-
ність, креативність, вміння працювати з інформацією, стресостійкість 
тощо [5].

Аналіз підходів різних бізнес-шкіл показує, що єдиного підходу до 
формування набору soft skills не існує. У наборах, які подаються різни-
ми школами і центрами навчання персоналу, присутні різні групи нави-
чок [4]:

1. Група комунікативних навичок, необхідних для відносин з 
людьми, підтримки розмови, ефективної поведінки в критичних ситуа-
ціях при спілкуванні з іншими людьми. У цю групу слід включити такі 
якості як: вміння слухати, переконання і аргументація, нетворкінг, по-
будова та підтримка бізнес-відносин, ведення переговорів, проведення 
презентацій, базові навички продажів, самопрезентація, публічні ви-
ступи, командна робота, націленість на результат, діловий лист, клієн-
тоорієнтованість.

2. Група навичок управління собою. У цю групу слід включити 
такі якості як: управління емоціями, управління стресом, управління 
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власним розвитком, планування і цілепокладання, тайм-менеджмент, 
ентузіазм та ініціативність, наполегливість, рефлексія, використання 
зворотного зв’язку.

3. Група навичок ефективного мислення. У цю групу слід включи-
ти такі якості як: системне мислення, креативне мислення, структурне 
мислення, логічне мислення, пошук і аналіз інформації, вироблення і 
прийняття рішень, проектне мислення, тактичне і стратегічне мислення 
(для керівників).

4. Група управлінських навичок. У цю групу слід включити такі 
якості як: планування, постановка завдань співробітникам, мотивування, 
управління виконанням, контроль реалізації завдань, розвиток співробіт-
ників, ситуаційне керівництво і лідерство, ведення нарад, подача зворот-
ного зв’язку, управління проектами, управління змінами, делегування.

За даними різних досліджень, в перелік soft skills, необхідних для 
керівника, також можна включити емоційні компетенції з виділенням їх 
в окрему категорію [6].

На сьогоднішній день існує безліч визначень емоційної компетент-
ності. Наприклад, Д. Гоулман дав таке визначення емоційної компетент-
ності: це можливість зрозуміти власні і чужі почуття, і на основі цього 
мотивувати себе та інших, а також використовувати в позитивному пла-
ні контроль над власними почуттями в наших відносинах з іншими [7].

За визначенням Рувена Бар-Она, автора абревіатури EQ, емоційна 
компетентність – «набір когнітивних здібностей, компетенцій і нави-
чок, які впливають на здатність людини справлятися з викликами і тис-
ком зовнішнього середовища» [8].

Сучасні автори Е. А. Сидоренко, Е. А. Власов, Д. В. Люсин дають 
визначення емоційної компетентності як здатності сприймати, оціню-
вати і управляти власними емоціями та емоціями інших людей і навіть 
груп [9].

У цих та багатьох інших визначеннях емоційної компетентності 
можна виділити чотири базові складові: ідентифікація власних емоцій, 
управління ними, і навик розпізнавання і управління емоціями інших 
людей.

Крім цих базових компонентів, доцільним є включення в структу-
ру емоційної компетентності керівника компонентів, які є значущими 
в умовах кризи. Це збереження балансу між особистим життям і робо-
тою, а також толерантність керівника до невизначеності.

Таким чином, ми бачимо, що при визначенні структури і важливості 
soft skills неможливо обійти увагою теорію емоційного інтелекту (EQ). 
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В даний час практика управління проявляє великий інтерес до викорис-
тання емоційних ресурсів організацій. І перш за все тому, що в наші дні 
людина в організації все частіше розглядається не просто як працівник 
з певним набором функцій, а як багатогранна особистість, наділена не 
тільки розумом, але й емоціями. І ефективність використання емоцій 
працівників організації часом визначає результативність їх діяльності 
та внесок в організаційну ефективність в цілому [7].

В організаціях, в яких працівники відкрито висловлюють емоції, 
говорять про них, почуття і стан персоналу націлюються на конструк-
тивні рішення, взаємодія людей відбувається більш ефективно. В таких 
організаціях більш ефективна діяльність, низька конфліктність, пози-
тивний мікроклімат, більш адекватні рішення. В умовах, коли емоції 
ігноруються, працівники менш лояльні, більше число стресів, висока 
плинність персоналу [10].

Навички soft skills важливі як на роботі, так і в житті. Основна час-
тина цих навичок використовується для досягнення поставлених цілей. 
І чим вище людина піднімається по кар’єрних сходах, тим соціальні на-
вички в житті відіграють найбільшу роль [11], а професійні навички 
відходять на другорядний план.

Розглядаючи процес розвитку і саморозвитку soft skills, ключовою 
складовою цих процесів можна вважати наявність індивідуальної тра-
єкторії професійного становлення (або індивідуального плану розви-
тку). Такого роду власна програма пріоритетних цілей розвитку, кроків 
і заходів, необхідних для досягнення заявлених цілей [12], демонструє 
самодостатність фахівця і наявність у нього метакомпетенцій.

Питання формування компетенцій і, відповідно до цього, перетво-
рення систем освіти розглядаються на сучасному етапі практично у 
всіх країнах, тому в цьому ключі можна говорити, що даний аспект 
може грати роль об’єднуючої тенденції побудови єдиного освітнього 
простору. Від того. як буде вирішуватися питання формування компе-
тенцій, як це буде пов’язано з модернізацією виробництва, буде зале-
жати і рівень економічного розвитку країн, в тому числі і глобального 
економічного простору, що пов’язано безпосередньо з розвитком люд-
ського капіталу. Американський фізик японського походження Митио 
Каку, розмірковуючи про сучасній освіті, зазначає, що чинна систе-
ма освіти готує фахівців минулого. «Ми вчимо їх для того, щоб вони 
йшли на роботу, якої вже не існує, забезпечуємо тими інтелектуальни-
ми інструментами, які давно неефективні. Тому в світі такий високий 
відсоток безробітних» [13].
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У цьому ключі вчений надає великого значення електронному на-
вчанню, відзначаючи, що університетські онлайн-курси вже існують, це 
дійсно блискуча ідея, хоча відсоток тих, хто кинув навчання на таких 
програмах, поки дуже високий, що пов’язано з тим, що люди ще не 
перебудувалися, не навчилися працювати без наставника за принципом 
«тільки ти і монітор комп’ютера». У зв’язку з відсутністю високої моти-
вації і недостатньою розробленістю дидактичного апарату онлайн-сис-
тема знаходиться тільки на початку зародження.

Становлення і розвиток інноваційної або «розумної» економіки і 
суспільства, заснованого на знаннях, неможливо без випереджаючо-
го інноваційного розвитку системи освіти. Інноваційні перетворення 
практично всіх складових освітньої системи, включаючи безперервну 
освіту, виступають сьогодні основою її модернізації.

Основними методами розвитку soft skills слід вважати:
1. Самонавчання – самостійне вивчення інформації про моделі 

успішної поведінки (читання літератури, самостійне вивчення різних 
матеріалів (статті, блоги, мануали тренінгів), прослуховування вебіна-
рів [14].

2. Пошук зворотного зв’язку – отримання зворотного зв’язку від 
однокурсників, викладачів, наставників і роботодавців про успішність 
своєї поведінки в аспекті розвитку конкретного досвіду.

3. Навчання на досвіді інших і ментворкінг – виділення і вивчення 
моделей успішної поведінки того, хто має високий рівень розвитку да-
ної компетенції, робота з наставником.

4. Спеціальні завдання (фонові тренінги) – самостійні вправи, 
розвиваючі певні компетенції, які виховують вибрані особистісні якості 
або, навпаки, повинні утилізувати шкідливі звички.

5. Рішення кейсів – дослідження конкретних ситуацій з пропози-
цією оптимальних шляхів вирішення [15].

6. «Навчання через розгортання сюжетних ліній на основі бінар-
них тематичних опозицій» [16] – включення в вивчення матеріалу через 
подання його у вигляді пов’язаного розповіді, історії шляхом виявлення 
його емоційно-особистісної значущості.

7. Розвиток в процесі роботи – пошук і освоєння більш ефектив-
них моделей поведінки при вирішенні завдань, що входять в професій-
ний функціонал.

Згідно з дослідженнями, проведеними Гарвардським університетом, 
Фондом Карнегі і Стенфордським науково-дослідним інститутом, успіх 
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у професійній сфері на 75-85 % залежить саме від рівня сформованості 
«м’яких навичок» і лише на 15-25 % від жорстких навичок [17; 18].

Однак у кожній компанії потреба в тих чи інших навичках залежить 
від специфіки бізнесу. Наприклад, якщо компанії потрібно приділяти 
більше часу розвитку бізнесу, то менеджер повинен бути інноватором. 
Якщо це компанія, де необхідні швидкі зміни і прийняття рішень у кри-
зовій ситуації, то тут потрібні навички кризового менеджера. Якщо ж 
в компанії все добре, необхідно просто контролювати процеси і чітко 
слідувати інструкціям, то необхідний адміністратор.

Для забезпечення високого рівня продуктивності праці на підпри-
ємствах необхідно реалізовувати такі заходи в сфері соціально-психо-
логічного розвитку людського капіталу:

−	 навчання працівників компаній має бути безперервним проце-
сом за допомогою придбання нового досвіду, знайомств з новими про-
фесіоналами, рішення нових складних завдань, використання нових 
інструментів;

−	 процес розвитку повинен бути розпланований і впорядкований, 
здійснюватися комплексно в різних форматах;

−	 організація та проведення майстер-класів, тренінгів, семінарів 
для співробітників компанії [4].

Безперервна освіта – це безперервний процес, в який залучений лю-
дина з ранніх років і до глибокої старості, що вимагає гнучкості розу-
му, прагнення до поповнення і розширення знань як професійних, так і 
соціокультурних, бажання постійно розвиватися як повноцінна і бага-
тогранна особистість. Таким чином, поступово формується людський 
капітал, значимий для розвитку економіки країни, суспільства єдиного 
освітнього простору.

Інноваційна спрямованість в сфері неперервної професійної освіти 
і підготовки в сучасних умовах розвитку суспільства, культури визна-
чається наступними обставинами [19]:

−	 необхідністю соціально-економічних перетворень, які обумов-
люють і необхідність оновлення системи освіти, змісту і технологій 
організації освітнього процесу, переходу на електронне навчання, роз-
робки нових моделей управління. Інноваційна спрямованість виступає 
засобом реалізації і оновлення освітньої політики, веде до збільшення 
частки електронної освіти, в тому числі в системі неперервної профе-
сійної зростання;

−	 безперервного зміни змісту і обсягу освітніх програм, введен-
ням нових напрямків професійної підготовки, нових предметів, які 
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потребують постійного пошуку нових форм і технологій навчання, ак-
тивізуючи процес переходу на електронне навчання. В цьому випадку 
посилюється значимість професії педагога, загострюється необхідність 
постійного підвищення його майстерності і кваліфікації, освоєння но-
вих компетенцій, стає все більш затребуваною компетентнісного мо-
дель навчання фахівців;

−	 зміни умов застосування технічних і методичних засобів (нами 
апробовані різні форми безперервної освіти викладачів – морфологічна 
матриця, педагогічна решітка, педагогічні хаби, які застосовуються за 
допомогою різних методів – шедоуніг, secondment, mentoring, аудіо-, ві-
део-курси та ін.). На сьогоднішній день значно зросла ступінь свободи 
педагогів у виборі технологій, методичного та дидактичного матеріалу, 
організації освітнього простору, звідси важливо і різноманітність засо-
бів і методів навчання самих педагогів. Інноваційна діяльність в осві-
ті набуває все більш значимий характер, тому важливими виявляють-
ся аналіз і оцінка нових технічних засобів в освіті, а також створення 
необхідних умов для їх подальшого успішного застосування в контексті 
розвитку неперервної освіти в умовах електронного навчання.

Значимість soft skills підкреслюється сучасними дослідниками. Ана-
літики World Economic Forum склали прогноз, в якому позначили десять 
ключових компетенцій, які будуть затребувані в 2020 році [20]. Згідно з 
прогнозом, найбільш значимою компетенцією буде вміння вирішувати 
складні завдання. Другий за значимістю компетенцією є критичне мис-
лення, а третій - креативність.

Після названих компетенцій слідують компетенція управління людь-
ми, навички координації та взаємодії, емоційний інтелект, судження і 
прийняття рішень, клієнтоорієнтованість, вміння вести переговори і 
когнітивна гнучкість. Важливо відзначити, що всі перераховані вище 
компетенції відносяться до soft skills.

Тестування емоційної компетентності як особистісної риси пере-
конливо показало те, що особи з високою емоційною компетентністю 
більш адекватно реагують на стрес. (Salovey, Stroud, Woolery, Epel, 2002 
[21]; Saklofske, Austin, Galloway, Davidson, 2007 [22]; Romanelli, Cain, 
Smith, 2006 [23]; Meyer a, Fletcher, 2007 [24]).

Одне з досліджень консалтингової компанії Hay / McBer (за учас-
тю Д. Гоулман) охопило більше 20000 топ-менеджерів з різних країн, 
дозволило виявити шість стилів керівництва, кожен з яких визначаєть-
ся тими чи іншими компонентами емоційної компетентності. Також 
ними було виявлено, що стиль керівника прямо і однозначно впливає 
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на клімат в компанії, що, в свою чергу, позначається на фінансових по-
казниках. Але, мабуть, найважливіший висновок дослідження такий: 
керівники, мають кращі результати, добре володіють різними стилями 
і поперемінно їх використовують, як того вимагають обставини. При-
чому, з шести стилів тільки чотири позитивно позначаються на кліматі 
в компанії і її фінансових показниках [7].

Самого сприятливого клімату і найвищих показників продуктивнос-
ті досягають в таких організаціях, в яких керівники мають 4 і більше 
стилю, серед яких авторитетний, демократичний, батьківський та на-
ставницький. Ефективні керівники легко вміють переходити від одного 
стилю до іншого в залежності від ситуації.

Дуже важливо, що досвідчені керівники в кожен конкретний момент 
не вибирають стиль управління [7] механічно з якогось реєстру - у них 
це виходить природно і гармонійно. Вони тонко відчувають реакцію 
оточуючих і досягають найкращих результатів гнучко, пристосовуючи 
свій стиль до обставин.

Висновки дослідження. Розвиток soft skills – це особистий мотив 
кожної людини, і тільки від неї самої залежить, якою мірою її особисті 
якості допоможуть їй зробити успішну професійну кар’єру, визначити її 
продуктивність в професійному конкурентоспроможному середовищі.

В сучасних організаціях важливо, щоб керівник був емоційно компе-
тентним: міг управляти власними емоціями, розпізнавати емоції інших 
і на цій основі вибудовувати взаємодію, створювати основу позитив-
ної емоційної атмосфери, вмів витягти інформацію, що надходить від 
емоційних сигналів працівників, користуватися емоційною енергією, 
створювати необхідну корпоративну культуру, яка породжує в персона-
лі стан, що забезпечує ефективну діяльність.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА 
РАЗВИТИЯ SOFT SKILLS

В статье рассматривается вопрос развития непрерывного образования, что 
связано с изменениями вызовов внешней среды. Было изучено ключевые характе-
ристики «мягких» компетенций (soft skills), которые являются неотъемлемой ча-
стью современного образования. Выявлены признаки, умения, навыки и качества 
социально-психологического развития человеческого капитала как фактора произ-
водительности труда. Было доказано, что эмоциональная компетентность, как одна 
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из составляющих эмоционального интеллекта, также входит в перечень навыков, 
необходимых современному руководителю.

Ключевые слова: «мягкие» навыки, образование, человеческий капитал, 
эмоциональный интеллект, менеджмент, профессиональные компетенции, иннова-
ционная экономика, непрерывное образование.
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FORMATION OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE 
AS THE NECESSARY COMPONENT OF SOFT SKILLS 
DEVELOPMENT PROCESS

At the present stage, issues related to competencies, the transformation of vo-
cational education, professional standards and the preparation of the younger generation 
for the future are being discussed in the framework of a multitude of discussion areas 
on education. The need to establish a close relationship between the labor market and 
vocational education is now becoming a problem in urgent need of theoretical reflection.

Researches of the last ten years show convincingly that not only professional 
competencies, but also additional knowledge and skills, which often are not taught in 
universities: creativity, responsibility, courtesy and many others are of value not only for 
employers. These competencies are called soft skills. Every year the role of soft skills 
in the process of professional development of employees and the development of the 
company increases, which is noted not only by researchers, but also by the leaders of 
large companies.

The purpose of this article is to study the components of soft skills, finding the 
relationship between soft skills and emotional intelligence, as well as the impact of the 
development of these skills on the development of modern education.

In modern organizations it is important that the leader be emotionally competent: 
he could manage his own emotions, recognize the emotions of others and on this basis 
build interaction, create the basis of a positive emotional atmosphere, be able to extract in-
formation from emotional signals of employees, use emotional energy, create the necessary 
corporate culture, generating in the staff a condition that ensures effective activity.

Key words: soft skills, education, human capital, emotional intelligence, man-
agement, professional competencies, innovative economy, continuing education.
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