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СЕКЦІЯ 1 

СВІТОВА ЕКОНОМІКА В ХХІ СТОЛІТТІ 

 

Інна АВЕР’ЯНОВА  

Донецький державний університет економіки і торгівлі 

ім. М.І. Туган-Барановського 

 

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОНЕЦЬКОГО 

РЕГІОНУ 

Донецька область має розвинений науково-технічний та виробничий поте-

нціал, що дозволяє регіону брати активну участь у міжнародному розподілі 

праці, а це, в свою чергу, вимагає аналізу експортного потенціалу, динаміки 

формування конкурентних переваг, тенденцій розвитку торговельно-

економічної ситуації та кон’юнктури світового ринку для визначення напрямів 

та конкретних заходів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

на регіональному рівні. 
Актуальним питанням на макрорівні є формування досконалої системи інституційного забезпечення ЗЕД, 

державної підтримки, реалізації експортного потенціалу окремих регіонів, що значно розширює склад учасни-

ків зовнішньоторговельної діяльності, їх повноваження та обов’язки. 

Високий рівень динамізації економічних процесів потребує постійного 

аналізу, оцінки статистичних та фактичних  даних, дослідження поточного ста-

ну актуальних проблем.  Метою даної роботи є оцінка ЗЕД Донецької області та 

розробка рекомендацій щодо підвищення її ефективності. За результатами 2004 

р. зовнішньоторговельний оборот проти рівня 2003 року збільшився на 67% або 

на 4327,7 млн. дол. США, при цьому експорт зріс на 70% (+ 3524,8 млн. дол. 

США), імпорт - на 55,7% (+ 802,8 млн.) [1]. Позитивне сальдо склало понад 6,3 

млрд. дол. США  (зростання на 75,9%).  

Сучасний стан ЗЕД регіону характеризується низкою проблем, які вимага-

ють негайного вирішення. Так, як свідчать дані щодо виконання Програми со-

ціально-економічного розвитку області за 9 місяців 2005 р., в економіці області 

досить давно позначилися явні ознаки структурної кризи [2, с.2]. Незважаючи 



 

на те, що за січень-серпень 2005 р. було отримано позитивний фінансовий ре-

зультат у сумі 8910,8 млн. грн. прибутку, що на 9,1% більше, ніж за аналогіч-

ний період 2004 р., загальна сума податкового боргу в бюджети всіх рівнів з 

початку 2005 р. збільшилася на 20,7%. Знизились обсяги промислового вироб-

ництва, негативно на економіку області вплинуло скасування пільг, передбаче-

них Законом України «Про спеціальні економічні зони й спеціальний режим ін-

вестиційної діяльності», а також ревальвація курсу гривні й загальне підвищен-

ня цін і тарифів на товари й послуги. 
Використовуючи статистичні дані з обсягів ЗЕД Донецького регіону, було побудовано кореляційно-

регресійну модель, в якій результуючим фактором було прийнято обсяг зовнішньоторговельного обігу. Нами 

було перевірено його залежність від впливу чотирьох факторів: експорту, прямих іноземних інвестицій, індексу 

інфляції та курсу національної валюти. Найбільший вплив серед чотирьох факторів на зовнішньоторговельний 

обіг має експорт (при збільшенні експорту на 1% відбудеться зростання зовнішньоторговельного обігу на 

1,1481%), а найменший – індекс інфляції (при зміні індексу інфляції на 1% відбудеться зміна 

зовнішньоторговельного обігу на 0,042%). При здороженні курсу національної валюти на 1% відбудеться 

зменшення зовнішньоторговельного обігу на 0,0116%. 

Слід зазначити, що господарський комплекс Донецької області вже нині є 

достатньо інтегрованим у міжнародну економічну систему. Завдяки своєму 

експортному потенціалу регіон має тісні зв'язки з зовнішніми товарними рин-

ками та залежить від міжнародної кон'юнктури, яка позначається не лише на 

діяльності базових галузей економіки, а й на функціонуванні суміжних та об-

слуговуючих галузей. 
Таким чином, важливими напрямками розвитку Донецької області можна визначити: забезпечення реалі-

зації державної політики у ЗЕД, зокрема реалізацію заходів, спрямованих на інтеграцію з Європейським Сою-

зом та вступ України до Світової організації торгівлі; проведення моніторингу попиту на українську продукцію 

на зовнішніх ринках з метою оперативного інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; забезпе-

чення подальшого виконання заходів програм міжрегіонального співробітництва та угод про торговельно-

економічне, науково-технічне і культурне співробітництво, укладених з регіонами іноземних держав; забезпе-

чення виконання заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час візитів та переговорів офіційних дер-

жавних делегацій України з керівниками іноземних держав, а також рішень двосторонніх комісій із співробіт-

ництва за участі української сторони. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХІДНИХ КОРПОРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ 

ТЕНДЕНЦІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Сучасні тенденції глобалізації не є однозначними з погляду їхнього впливу на майбутнє західних корпо-

рацій, оскільки ці тенденції одночасно містять передумови для збільшення як можливостей зростання, так і ри-

зиків економічної діяльності в світовому господарстві [1, С. 21]. У цій ситуації західні корпорації намагаються 

розв’язати проблему забезпечення свого довгострокового фінансового розвитку шляхом розроблення і викори-

стання нових, більш відповідних реаліям сучасної світової економіки методів фінансової діяльності. 

Зокрема, вказані проблеми знаходитимуться в основі зростаючої ролі специфічних фінансових питань 

управління, особливо стосовно активної складової корпоративних фінансів – капітальних інвестицій. Сьогодні 

за допомогою фінансового аналізу створюється основа для розробки відносно простих та ефективних процедур 

оцінки різних стратегічних альтернатив на базі нових фінансових методик. Виключно важливим в сучасних 

умовах є адекватне управління фінансовим розвитком бізнесу на його початковій стадії. З цією метою в розви-

нутих країнах останнім часом здійснюється багато досліджень, одним з найбільш багатообіцяючих напрямів 

яких є, зокрема, використання ітеративних імітаційних моделей. Через нестабільність зовнішнього і внутріш-

нього середовища наявні суттєві зміни в підходах до розробки фінансової стратегії: когнітивна стратегія, що 

враховує довгострокові перспективи, поступається місцем реактивній, яка стосується подій, що вже настали. 

Серед сучасних тенденцій розвитку світової економіки потрібно відзначити наявний економічний підйом, 

який більшою чи меншою мірою торкнувся всіх країн Заходу. Ґрунтуючись на експертних оцінках, згідно з 

якими в середньостроковій і довгостроковій перспективі ці позитивні тенденції посилюватимуться [2, C.4], мо-

жна прогнозувати помітне збільшення інвестиційної активності західних корпорацій вже в найближчому май-

бутньому. Зокрема, дуже високою є імовірність подальшого зростання інвестицій в створення, запровадження і 

адаптацію інновацій, оскільки від цього істотно залежить довгострокове зростання і навіть виживання багатьох 

західних корпорацій. Крім того, тенденція до посилення орієнтації на визначальні якості товарів та послуг пе-

редбачає збільшення інвестицій в створення і розвиток брендів та формування корпоративного іміджу. 

Експерти прогнозують також істотне збільшення прямих іноземних інвестицій, зумовлене економічним 

зростанням в країнах, що розвиваються [1, C. 21], та загостренням конкурентної боротьби між країнами за от-

римання інвестицій [2, C. 8]. 

Крім того, мінливий характер кон’юнктури глобального ринку зумовлює 

подальше зростання значимості корпоративної гнучкості. Сьогодні для досяг-

нення цієї мети крім злиттів і поглинань, аутсорсінгу, створення альянсів та 

спільних підприємств починають застосовуватися нові підходи, які, забезпечу-



 

ючи гнучкість, допомагають краще капіталізувати потенціал корпорації і збі-

льшити її ринкову вартість, а саме: створення спільних сервісних центрів; сво-

пи на основі активів; бізнес-поглинання тощо [3, C. 5–10] 

Розвиток глобалізаційних процесів також пов’язаний зі зростанням ризиків 

здійснення економічної діяльності, що сприяє поширенню використання вже 

існуючих методів ризик-менеджменту, а також обумовлює необхідність розро-

бки та застосування нових фінансових схем та інструментів, що дозволять ней-

тралізувати вказані ризики повністю або частково. 
Потрібно також відзначити, що окрім тиску на фінансову поведінку західних корпорації убік пошуку їх-

ньої “індивідуальності”, яка відрізняла б їх від всіх інших, в окремих аспектах фінансової діяльності сучасні 

тенденції глобалізації, навпаки, сприяють все більшій стандартизації. В першу чергу це стосується подальшої 

уніфікації механізмів корпоративної фінансової звітності. За таких умов, на думку багатьох експертів, створен-

ня глобальної високоякісної системи стандартів фінансового обліку та звітності може стати реальністю в не 

дуже віддаленому майбутньому. 

Також наявний тиск на корпорації убік уніфікації моделей корпоративного 

управління і фінансових систем, а саме до розповсюдження ефективної системи 

корпоративного управління, яка часто розуміється як максимально наближена 

до агресивнішої і динамічнішої ринково-орієнтованої американської моделі фі-

нансової поведінки [4, С. 2]. Західноєвропейська “корпорація учасників” сього-

дні поступово втрачає властиві їй рівновагу і стабільність, що створює переду-

мови для виникнення системної кризи [4, С. 35].  

Не можна не визнати, що всі розглянуті трансформації у сфері корпоратив-

них фінансів відбуваються нерівномірно та іноді мають суперечливий характер, 

тому прогнозувати їхній кінцевий результат сьогодні досить складно. Отже, 

якими будуть особливості фінансової діяльності західної “корпорації майбут-

нього”, остаточно визначить тільки практика. 
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УКРАЇНА У СВІТОВИХ АГРАРНИХ ВІДНОСИНАХ 

На сучасному етапі відбуваються глибокі зміни у всій системі міжнародних 

відносин. Істотною їхньою рисою стає глобалізація. 

Глобалізація – це процес поступового утворення універсального світового 

середовища ринкової діяльності завдяки зниженню і скасуванню країнами та-

рифних та нетарифних регуляторів зовнішньої торгівлі, лібералізації руху фак-

торів виробництва і розвитку транснаціональних господарських структур [1; 

c.156]. 

Об'єктивною необхідністю інтеграції України у світове господарство і роз-

витку її міжнародних відносин є безпосереднє використання в національній си-

стемі відтворення міжнародного поділу праці з метою зростання багатства сус-

пільства і розвитку країни в цілому. Світове господарство, як і будь яка інша 

система, володіє низкою характерних рис: розвиток міжнародного переміщення 

факторів виробництва, перед усім у формах вивозу-ввозу капіталу, робочої си-

ли і технологій; зростання на цій основі міжнародних форм виробництва на 

підприємствах, які знаходяться в декількох країнах, у першу чергу, у рамках 

транснаціональних корпорацій; економічна політика держав передбачає під-

тримку міжнародного руху товарів і факторів виробництва на двосторонній та 

багатосторонній основі; виникнення економіки відкритого типу в рамках бага-

тьох держав і міждержавних об'єднань. 

Інтеграційний шлях України, вихід її на світовий ринок, а саме включення 

до світової агропродовольчої системи (САПС), що почалося з розвитку експор-

ту та імпорту сільськогосподарської продукції є пріоритетним напрямком зов-



 

нішньоторговельної політики держави. Варто наголосити, що формування 

САПС не тільки не усуває, але й сприяє посиленню нерівномірності розвитку 

національних продовольчих систем, оскільки конкуренція та поділ праці вихо-

дять на глобальний рівень. 

Інтеграція національного аграрного та продовольчого ринків у світовий 

передбачає трансформацію системи підтримки та регулювання розвитку агар-

ного сектору економіки України. Тому відповідні заходи мають більше орієн-

туватися на дозволені СОТ і менше – на заборонені або обмежені. Необхідно 

також звернути увагу на те, що значення зовнішньої торгівлі агропродовольчою 

продукцією для різних країн неоднакове. Якщо в структурі товарного експорту 

розвинених країн-провідних експортерів продовольства частка агропродоволь-

чих товарів досить незначна і становила, наприклад, у 2004 р. у країнах Євро-

пейського Союзу – 9,3%, США – 9,7%, , Канаді – 12,7% тощо, то для більшості 

країн, що розвиваються, саме експорт агропродовольчої продукції є галуззю 

міжнародної спеціалізації. Так, частка зазначеної продукції в структурі товар-

ного експорту в 2004 р. становила 49,6% в Аргентині, в Уругваї 63,1%, в Еква-

дорі 36,5%, у Перу  21,3%, у Чилі 28,5%. Однак спільною  для розвинених кра-

їн, і для країн, що розвиваються, є тенденція до скорочення частки агропродо-

вольчих товарів у структурі товарного експорту. 
Прагнення України вступити до СОТ – це початкова умова для розгляду питання щодо вступу нашої кра-

їни до ЄС. Усі країни, що планують вступити до СОТ, повинні проводити відносно лібералізовану політику 

стосовно зовнішньої торгівлі. Опір зменшенню тарифів найсильніший в сільському господарстві. Мита на сіль-

ськогосподарські товари й інші зв'язані з ними бар'єри у світовому масштабі досягають у середньому 40%. Крім 

явної, відкритої протекціоністської політики деякі країни застосовують форми прихованого протекціонізму. 

Багато держав, знижуючи мита, компенсували їх  нетарифними бар'єрами (дотації національному виробництву, 

введення різних стандартів і норм, сертифікація товарів). 

Вступ до СОТ полегшить нашим виробникам металу, продовольчих товарів та іншої продукції вихід на 

світові ринки, особливо європейські.  
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ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО СОТ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ 

 Інтегрування економіки України до світового економічного простору є 

одним із пріоритетних завдань зовнішньоекономічної політики держави на су-

часному етапі. Пришвидшення вступу до СОТ набуває особливої актуальності в 

умовах посилення загрози торгово-економічної ізоляції України від світової 

економічної системи.  

 Згідно з Указом Президента України “Про додаткові заходи щодо при-

скорення вступу України до Світової організації торгівлі” від 5 вересня 2001 

року №797/2001, Україна мала приєднатися до СОТ ще до кінця 2002 року. 

Проте, з ряду причин, строки вступу до СОТ віддалилися на декілька років; не-

реальним виявилося і завдання вступити до СОТ до кінця 2005 р., поставлене 

новим Президентом України.  

Приєднанню держави до Світової організації торгівлі перешкоджає низка 

політичних та економічних обставин. Етап проведення двох- і багатосторонніх 

переговорів з вступу до даної організації , на якому зараз знаходиться Україна, 

передбачає посилення тиску з боку країн-членів Робочої групи СОТ, основна 

мета яких – домогтися якнайбільших поступок щодо відкритості ринку держа-

ви-претендента. Постає питання: чи готова Україна до швидкої лібералізації зо-

внішньоекономічних зв’язків або потребує застосування поетапного процесу 

переходу до відкритості економіки? Адже поряд із загальними перевагами, що 

вона отримає після приєднання до СОТ (відкриття нових можливостей та при-

пинення дискримінації на зовнішніх ринках; одержання певних гарантій дотри-

мання домовленостей, досягнутих в результаті переговорів з країнами-

учасницями СОТ; поліпшення інвестиційного клімату і  т.д.), Україна ризикує 

втратити частину внутрішнього ринку, що призведе до катастрофічних наслід-

ків для національних товаровиробників. 

 Особливо актуальною є проблема низької конкурентоспроможності віт-

чизняних товарів порівняно з аналогічними, що пропонуються закордонними 



 

виробниками, а також невідповідності їх міжнародним стандартам та нормам. 

Лібералізація зовнішньої торгівлі у короткостроковій перспективі призведе до 

таких негативних наслідків, як банкрутство дрібнотоварних виробників, не 

спроможних функціонувати в умовах нового конкурентного середовища, і в ре-

зультаті – зростання обсягів безробіття, зниження заробітної плати, погіршення 

соціально-економічного стану окремих груп населення.  

 Проте, застосовуючи політику обережного дотримання вимог ГАТТ/СОТ 

з вибірковим використанням засобів протекціонізму, а також спрямовуючи ос-

новні зусилля на подальше підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції, Україна зможе нейтралізувати негативний вплив даних наслідків у 

довгостроковій перспективі. Велику роль у цьому процесі буде відігравати ак-

тивізація діяльності держави у сфері проведення наукових досліджень, підви-

щення кваліфікації кадрів, застосування низки ветеринарних і фітосанітарних 

заходів, інформаційно-консультаційного обслуговування.  

 Таким чином, вступ України до Світової організації торгівлі матиме ряд 

переваг, що об’єднують у собі можливість реалізації коротко-  та довгостроко-

вих цілей держави в торгівельній та соціально-економічній сферах; основна ж 

загроза полягає у потенційній неспроможності вітчизняних виробників витри-

мувати конкуренцію із закордонними. Вирішення зазначеної проблеми цілком 

залежатиме від цілеспрямованих дій держави, які сприятимуть підвищенню 

якості вітчизняної продукції, впровадженню міжнародних стандартів та норм.  
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РИЗИКИ  ПРИ  ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Основна мета дослідження: розкриття проблеми зовнішньоекономічних 

ризиків підприємства в процесі здійснення ним діяльності на зовнішньому рин-

ку.  



 

Актуальність теми. Українські підприємства все активніше виходять на зо-

внішньоекономічні ринки. Про це свідчить те, що в останні роки суттєво акти-

візувалася зовнішня торгівля товарами, що стало одним із ключових факторів 

прискорення економічного зростання в державі. 

Зовнішньоекономічні  ризики  розглядаємо  як  комбінацію: a) події, пов'я-

заної із  зовнішньоекономічною  діяльністю  підприємства та яка впливає на 

нього; б) імовірності цієї події; в) її наслідків, що унеможливлюють досягнення 

запланованих цілей і в кінцевому результаті позначаються на  доходах підпри-

ємства. Структура ризиків ЗЕД нараховує близько 150 видів ризиків. Класифі-

кувати ризики можна по-різному. Вони можуть бути загальними і опера-

ційними, тобто такими, що стосуються конкретного типу зовнішньоекономіч-

них операцій (ЗЕО). Узагальнену схему ризиків ЗЕО подано в табл.1 [1]. 

 

Таблиця 1  

Основні види зовнішньоекономічних ризиків 
Група ризиків Вид ризиків 

Ризики країни: 
Політичні 
 
 
 
 
 
макроекономічні 

 
Ризик націоналізації й експропріації 
Ризик трансферту 
Ризик розриву контракту через дії влади країни-партнера 
Ризик воєнних дій і цивільних заворушень 
Кримінальні ризики 
 
Ризик обмежень на експорт-імпорт 
Ризик можливості переведення капіталу і прибутків 
Ризик можливості неотримання прибутку 

Ризики вибору партнера та 
його надійності 

Ризик обману і неіснування фірми-партнера 
Ризик невиконання партнером  умов контракту 
Ризик неплатоспроможності партнера 
Ризик розриву контракту партнером через особисті обста-
вини 
Ризик погіршення фінансового стану партнера 
Ризик затримки постачання з вини партнера 



 

Маркетингові ризики Ризик браку чи невизначеності інформації про ринкову 
ситуацію 
Ризик браку потрібної інформації про законодавчу і нор-
мативну базу 
Ризик низької конкурентноспроможності товару 
Ризик заборони реклами 
Ризик зростання витрат на освоєння ринку 
Галузевий ризик 
Інноваційний ризик    

Транспортні ризики Ризик неправильного визначення моменту передачі відпо-
відальності за вантаж в процесі транспортування 
Ризик вибору транспортного засобу 
Ризик пошкодження вантажу в процесі транспортування 

Ризики визначення предмету 
контракту 

Ризик неправильного юридичного оформлення угоди 
Ризик неправильної назви об’єкта контрактних відносин 
Ризик невідповідності форми контракту визначеній зако-
нодавством  

Ризики параметрів контрак-
ту: 
Кількість 
 
 
 
 
 
 
 
якість 

 
 
Ризик неправильного вибору одиниці виміру 
Ризик неправильного застосування коефіцієнтів перераху-
вання одиниць виміру товару 
Ризик нечіткого визначення кількості по кожному типу 
товару 
Ризик зміни кількості товару залежно від виникнення 
умов його зберігання і транспортування 
 
Ризик дефективності товару 
Ризик нечіткого визначення якості товару в контракті 
Ризик відхилення якості постачання продукції від зразка 
Ризик застосування в товарі речовин, не відповідних еко-
логічному і фізичному стандартам 
Ризик зміни якості товару під час транспортування 
Ризик закінчення терміну придатності товару чи гарантій-
ного терміну 
Ризик повернення товару у разі браку 

Упакування і маркування Ризик зменшення прибутку від поганого упакування 
Ризик недотримання норм і законів, що регламентують 
вимоги, порядок упакування і маркування 
Ризик зниження споживчої привабливості через упакуван-
ня 
Ризик зниження конкурентноспроможності товару через 
неповне маркування 
Ризик невідповідності маркування вимогам замовника 
Ризик чутливості продукції залежно від упакування 
Ризик виникнення штрафних санкцій через невідповід-
ність упакування і маркування 



 

Ціна Ризик незнання цінової кон’юнктури ринку 
Ризик неправильного розрахунку експортної й імпортної 
ціни 
Ризик зміни ціни товару з моменту підписання договору 
до моменту відвантаження товару 
Ризик зниження знижки за торгову партію 
Ризик антидемпінгових переслідувань 

Постачання Ризик неможливості обраного виду постачання 
Ризик зростання собівартості товару через обрану    форму 
постачання 

Валютно-фінансові Ризик вибору валюти платежу 
Ризик можливості виникнення втрат у зв’язку з коливан-
ням курсу валют 
Ризик вибору умов платежу 
Ризик вибору форми розрахунків 
Ризик вибору засобів платежу 
Процентний ризик 
Ризик виникнення додаткових утрат під час переведення 
грошей і вибору форми постачання 
Ризик визначення повного переліку документів для прове-
дення розрахунків 
Ризик виникнення збитків у разі прострочення платежів 

Форс-мажорні обставини Ризик виникнення форс-мажорних обставин 
Ризик неможливості одержати документальне підтвер-
дження про виникнення форс-мажорних обставин 
Ризик непередбачених форс-мажорних обставин 

Арбітраж Ризик вибору арбітражного органу 
Ризик вибору застосованого в арбітражі права 
Ризик виникнення судових витрат 
Ризик невиконання партнером арбітражних рішень через 
неприйняття його країною міжнародних конвенцій і зако-
нів, що регламентують виконання цих рішень 

Комерційні ризики Ризик несприятливої кон’юнктури ринку 
Ризик упущеної вигоди 
Ризик зміни ціни товару в процесі реалізації 
Ризик зниження купівельної спроможності грошей 
Ризик обмежень на торгівлю 

Ризики, пов’язані з процесом 
митного оформлення 

Ризик несвоєчасної сертифікації товару 
Ризик неправильного розрахунку мита 
Ризик недотримання вимог до заповнення документів про 
ЗЕО 
Ризик тимчасових затримок для фіто-, ветеринарного кон-
тролю 
Ризик неотримання потрібних документальних підтвер-
джень на проведення ЗЕО 

Існують такі  особливості  зовнішньоекономічної діяльності українських 

підприємств, які позначаються на управлінні ризиками: великі    підприємства,   

що   давно   ведуть   зовнішньоекономічні  операції, нагромадили значний до-

свід врахування ризиків і управління ними; оскільки суми зовнішньоекономіч-



 

них контрактів дуже значні, то і проробляють такі угоди дуже ретельно; є   ін-

фраструктура   управління   багатьма   видами зовнішньоекономічних ризиків 

як в Україні, так і за кордоном – торговельно-промислові палати, банки, біржі, 

юридичні і консультаційні фірми; ретельний  контроль  з  боку  держави  за  

ЗЕД  українських   підприємств; неврегульованість правил повернення податку 

па додану вартість у процесі експорту товарів, що веде до заборгованості дер-

жави і до консервації обігових коштів суб'єктів ЗЕД;  збільшення   кількості    

антидемпінгових   розслідувань   відносно експортерів з України.   

Важливість даної роботи і вивчення проблем, описаних у ній, також поля-

гає в тому, що ця сфера є ще мало відомою на українському ринку. Недостача 

кваліфікованих кадрів, досвіду і як результат - споживачів у цій області, на 

жаль гальмує розвиток цього, досить важливого аспекту міжнародної діяльнос-

ті.       

Література 

1. Предоставление бизнес-справок / http: //www.rus.nnac.com.ua/extensions 

/busdovidka. 

2. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практи-

ка: навч.посіб. – К.:ІВЦ” Вид-во “Політехніка”, 2004. – С.116-126 

 

Анна БОГОСЛАВСЬКА  

Донецький державний університет економіки і торгівлі 

 ім. М.І. Туган-Барановського 

 

ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК 

СВІТОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

Останнім часом у світі прискореними темпами розвивається діловий ту-

ризм, оскільки він є найбільш прибутковим і має велике значення для прийма-

ючої країни з економічної точки зору. 

Діловий туризм – це подорожі, що здійснюються з метою участі в конгре-

сах, зборах, семінарах і інших важливих заходах [1]. Поняття “діловий туризм” 



 

достатньо нове, воно з’явилося у 70-ті рр. минулого століття і включає в себе 

такі види діяльності: ділові зустрічі, переговори, інсентив-заходи, конференції, 

виставки.  

Причини розвитку ділового туризму криються у глобалізації світової еко-

номіки, пов’язаній з цим інтенсифікації ділових, наукових та культурних обмі-

нів [2, 65]. Беручи до уваги зростаючий попит на ділові поїздки, багато з украї-

нських фірм пропонують насичені програми бізнес-турів, забезпечуючи при 

цьому повний спектр організаційних послуг. Віднедавна з’явилися і спеціалізо-

вані компанії, що займаються виключно діловим туризмом.  

Замовниками бізнес-турів  є як українські, так і іноземні компанії всіх 

форм власності,  причому сфера діяльності компаній-замовників абсолютно рі-

зна – починаючи від фінансових структур, комп’ютерних фірм, будівельних ор-

ганізацій і закінчуючи нафтогазовими, металообробними і сільськогосподарсь-

кими підприємствами. 

Слід зазначити, що останнім часом значно розширилася географія ділових 

маршрутів. На сьогодні дедалі більший інтерес викликають азіатські країни. 

Зокрема на 30% збільшилось число замовлень по Китаю. Спектр послуг, які 

пропонують українські business-travel-оператори по організації бізнес-турів, до-

статньо широкий. Це оформлення документів для одержання візи і медичної 

страховки, бронювання білетів, організація ділових зустрічей, трансферів, на-

дання послуг перекладачів, оренда конференц-обладнання, супровід контрактів. 

Можна також замовити друк різноманітних рекламних і роздавальних матеріа-

лів з символікою замовника, кейтирингове обслуговування, різноманітні про-

грами проведення дозвілля.  

Слід зазначити, що вартість ділових турів  в Україні останнім часом дещо 

підвищилася – це пов’язують з впровадженням авіакомпаніями нових паливних 

зборів та підвищенням тарифів. Збільшилася ціна і за рахунок переходу країн 

на європейську валюту. Найбільш популярними країнами для проведення семі-

нарів і конференцій виступають Угорщина та Чехія. Дуже часто business-travel-

проекти реалізуються у столицях цих країн: саме тут розташовані більшість го-



 

телів, які мають у розпорядженні спеціально обладнані конференц-зали. Також 

дедалі більш актуальними для проведення виїзних бізнес-заходів стають Анта-

лія в Турції та Хургада і Шарм-ель-Шейх в Єгипті. Незаперечна перевага цих 

країн – вільний в’їзд, а також наявність великої кількості готелів, що працюють 

по системі all inclusive, коли оренда залу входить у загальну вартість прожи-

вання.  

Ціноутворення на пакети послуг залежить від багатьох факторів: сезону 

проведення виставок і семінарів, акцій авіакомпаній, термінів бронювання го-

телів, кількості учасників поїздки тощо. Популярність бізнес-турів в Україні у 

2004 р. зросла у два рази: на український ринок виходять міжнародні компанії, 

активно працюють і розвиваються вітчизняні фірми. Фактично ринок ділових 

поїздок є візитною карткою економіки країни: чим активніша діяльність найрі-

зноманітніших бізнес-структур, тим частіше їх представники виїжджають на 

конференції, виставки, семінари [3, 49-51].  

В Україні, на жаль, поняття і уявлення про основні принципи ділового ту-

ризму виявилися неясними та невизначеними, відсутня чітка класифікація і фі-

ксована термінологія, що характеризувала б  параметри даної галузі з точки зо-

ру світової практики і прийнятих стандартів. Існує проблема грамотної органі-

зації ділових подорожей та заходів, пов’язаних з ними. 

Усе це значно ускладнює роботу українських business-travel-операторів, які  

займаються цим бізнесом. Однак з часом зростатиме їхній професіоналізм, на-

працьовуватиметься досвід. Цей факт разом із зростанням міжнародних контак-

тів вітчизняних бізнесменів дає надію на повноцінний розвиток цього виду ту-

ризму вже в недалекому майбутньому. 
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РОЛЬ ВНУТРІСЕКТОРНОЇ ТОРГІВЛІ У ТРАНСФЕРТІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 У дослідженні розглядається роль міжнародної торгівлі у передачі техно-

логії. Торгівлю вважають основним каналом трансферту технології між країна-

ми. У широкому визначенні технологія охоплює методи виробництва, процес 

розробки дизайну товару та організаційні методи. Відповідно до дослідження 

Grossman і Helpman [1] торгівля може сприяти переміщенню технології через 

два основних напрямки: виробництво та інформацію. Завдяки торгівлі з країна-

ми, що є технологічними лідерами, Україна може отримати доступ до проміж-

них товарів та капітального обладнання вищої якості (вертикальна диференціа-

ція) і ширшого різноманіття (горизонтальна диференціація), а також до більш 

відкритих каналів інформації про методи виробництва, процес розробки дизай-

ну товару, організаційних методів та ринкових умов. Врешті, вона може при-

стосувати до власного використання іноземні технології, що застосовуються 

при виробництві імпортних товарів, причому навіть із меншими витратами. 

 Емпіричні дослідження іноземних вчених, наприклад, Coe, Helpman і 

Hoffmaister [2] та Jaumotte [3] показують, що міжнародна торгівля відіграє важ-

ливу роль у трансферті технології між країнами. Базуючись на цьому твер-

дженні, досліджується який тип торгівлі – внутрі- чи міжсекторна – є ефектив-

нішою у трансферті технології між країнами.  

 Внутрісекторна торгівля стосується двосторонньої торгівлі у даному сек-

торі, тоді як міжсекторна торгівля стосується односторонньої торгівлі у секторі. 

У дослідженні тестується гіпотеза стосовно того, що внутрісекторна торгівля 

ефективніша для трансферту технології, тому що країни, ймовірніше, абсорбу-

ють іноземні технології тоді, коли їхній імпорт походитиме із тих самих секто-



 

рів, що і експорт. Дійсно, можливість використання іноземної технології у вну-

трішньому виробництві мабуть буде більшою, коли країна уже є потужним ви-

робником того ж самого типу товарів, що і її імпорт, особливо, коли викорис-

тання іноземної технології спрямоване на підтримання її конкурентоспромож-

ності на міжнародних ринках.  

 Результати проведеного дослідження підтвердили гіпотезу про те, що 

внутрісекторна торгівля ефективніша в трансферті технології, порівняно із між-

секторною торгівлею та  показали важливість факторів, що можуть сприяти до-

сягненню довготермінового рівноважного технологічного рівня країни: полі-

тична стабільність; економіко-правове середовище; людський капітал. 

На основі проведеного дослідження можна зробити ряд важливих висновків 

для здійснення економічної політики України, спрямованої на прискорення то-

ргової лібералізації з метою стимулювання трансферту технології: 

• Країна в процесі ведення переговорів про торговельні угоди з більш роз-

винутими країнами повинна скорочувати торговельні бар’єри у секторах з ви-

соким рівнем внутрісекторної торгівлі. Це протирічить поточним методам тор-

гової політики, котрі спрямовані на збереження торгового захисту товарів, що 

виробляються країною. Проте світовий досвід показує, що швидка лібералізація 

таких секторів приносить більшу вигоду. 

• Країна повинна проводити внутрішню політику спрямовану на активне 

просування внутрісекторної торгівлі. Сюди можна віднести політику спрямова-

ну на забезпечення ключової інфраструктури або професійно-технічної освіти 

для того, щоб збільшити виробництво і експорт у нових секторах і здійснювати 

реальні заходи для стимулювання ПІІ, котрі можуть знизити вартість адаптації і 

створення нових технологій, оскільки іноземні агенти, ймовірно, будуть уже 

знайомі з ними. Таким чином, ПІІ можуть знизити ввартість створення і експо-

рту нових товарів. 

• Країна повинна зосередитися на ідентифікації певних факторів, що мо-

жуть перешкоджати досягненню її технологічного потенціалу  та приймати 

адекватні дії щодо мінімізації їх негативного впливу або його нейтралізації. Ва-



 

рто зазначити, що економічна реформа  має базуватися на скоординованому 

підході, пов’язаному із ефективним поєднанням усіх напрямків економічної по-

літики, а не фокусуватися на послідовній зміні.   
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В 

МЕЖАХ ЄЕП 

За першу половину 2005 року зовнішньоторговельний обо-

рот Росії з країнами, що входять до складу Єдиного Економічного 

Простору (ЄЕП) склав  21 млрд. дол., але це не означає, що у 

рамках цього проекту з боку України здійснюється рух вперед, 

адже її уряд акцептував лише 17 з 93 угод, що стосуються фор-

мування ЄЕП [1]. 

Не дивлячись на те, що Україна наполягала і продовжує на-

полягати на створенні зони вільної торгівлі, в українському уряді 

досі існують непорозуміння стосовно участі України в ЄЕП. Дуа-

лістичність думок стає очевидною, якщо поглянути на перегово-



 

ри міністра економіки України Сергія Терьохіна з російським мі-

ністром економічного розвитку і торгівлі Германом Грефом, що 

відбулися 19 серпня 2005 року. С.Терьохін заявив про відмову 

України від участі в ЄЕП, на що Президент та прем’єр-міністр 

України відповіли, що співробітництво у межах цього регіональ-

ного об’єднання продовжується [2, с.43].  

Між тим інші члени регіонального об’єднання обвинувачують Україну у 

відсутності прогресу у створенні ЄЕП. У чотирьохсторонньому форматі затвер-

джено лише 17 документів, тоді як у трьохсторонньому (не включаючи Украї-

ну) – 61 [1]. За такої ситуації ЄЕП втрачає сенс, адже інші 3 держави можуть 

співпрацювати у межах ЄврАзЕС, яке на сьогодні забезпечує безмитне пересу-

вання товарів між країнами-учасницями.  

Відповідно до Угоди про створення ЄЕП (вересень 2003р.) держави зо-

бов’язуються проводити спільну економічну політику, але цього важко досяга-

ти, тому що інтереси головних учасників Росії та України значною мірою різ-

няться. Виграш України у випадку вільної торгівлі полягає в збільшенні експо-

рту в країни-учасниці. Зростання конкуренції між чотирма країнами внаслідок 

скасування торговельних обмежень сприятливо впливало б на ефективність 

української економіки.  Одним з аргументів створення ЄЕП для України є зни-

ження цін на енергоносії до російського рівня. Але в результаті цього стимули 

до зменшення енергозатратності виробництва та вдосконалення технологій 

зникнуть. 

У той самий час більш глибока інтеграція для України у межах ЄЕП не є 

вигідною, адже в разі створення митного союзу в рамках ЄЕП спільні митні 

ставки по відношенню до третіх країн будуть наближені до ставок найбільш ва-

гомого учасника – Росії. Таким чином, Україна повинна буде переукласти 14 

двосторонніх угод з країнами-членами Робочої групи по вступу України до 

СОТ, що суттєво уповільнить процес переговорів. Це буде мати негативний 

вплив на відношення української влади до ЄЕП, адже заради досягнення цієї 



 

цілі уряд України готовий пожертвувати інтересами національних товаровиро-

бників.  

Але головна перешкода криється в тому, що російський ВВП складає 82% 

всієї економіки ЄЕП і якщо вага країни під час прийняття рішення буде визна-

чатись об’ємом національного продукту, то ЄЕП буде існувати під політичною 

егідою Росії, що породжуватиме негативне ставлення громадян незалежних 

держав. Потрібно також враховувати те, що останнім часом роль Росії в україн-

ській зовнішній торгівлі поступово знижується, Україна диверсифікує свої тор-

говельні потоки за рахунок старих та нових членів Євросоюзу, а також азійсь-

ких країн. 

Інший фактор, що негативно впливає на успішність інтеграції з Росією, - 

те, що уряд України практично не здійснює економічного аналізу наслідків ін-

теграції зі східними сусідами, діє, виходячи з сьогоднішньої політичної доціль-

ності. Головним недоліком створення ЄЕП є консервація існуючої енергозатра-

тної структури виробництва, адже здійснювати торгівлю на пострадянському 

просторі легше, аніж боротися за ринки Євросоюзу. Крім того, прямі іноземні 

інвестиції з країн-учасниць ЄЕП несуть менше інновацій, аніж інвестиції з роз-

винутих країн. Така „ізоляція” неприпустима, особливо в контексті зближення з 

Євросоюзом. Важливо також пам’ятати, що ЄС це великий гармонізований ри-

нок з високою платоспроможністю. Отже, сьогодні Україна має на вибір ринок, 

де є 450 млн. споживачів з порівняно високим рівнем доходу (ЄС), та ринок з 

170 млн. споживачів переважно з низьким рівнем доходу [3, С.94] 

Отже суть всіх економічних проблем полягає, головним чином, у структу-

рних техніко-технологічних відмінностях економік країн, які співпрацюють у 

межах ЄЕП, а також в тому, що кожна країна у створенні ЄЕП переслідує свої, 

відмінні від інших цілі.  Звідси випливає, що при створенні ЄЕП повинна існу-

вати спільна мета, яка має досягатись спільними зусиллями держав, а в пода-

льшому й їхніми наднаціональними органами, а не сумою різносторонніх інте-

ресів кожної з держав, які прагнуть поглиблювати між собою економічну інтег-

рацію.  
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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН`ЮНКТУРИ РИНКУ У 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Зміна на гірше деяких показників зовнішньоторговельної діяльності під-

приємств України, зокрема поява від`ємного сальдо зовнішньоторговельного 

балансу у першій половині 2005 р. змушує ще раз звертатись до теми ризиків і 

способів їх зменшення при роботі на зарубіжних ринках. Науковці бачать вка-

зане питання по-різному: називаються різні джерела виникнення ризиків, неод-

нозначність їх за силою впливу тощо. Водночас більшість авторів схиляється до 

думки, що практично у кожному випадку присутній інформаційний ризик. Не-

стача інформації при прийнятті рішень спричиняє неадекватну реакцію підпри-

ємства на зовнішні збурення, не дає змоги розробити і впровадити маркетингові 

програми, визначає надмірну обережність фірми на ринку. 

Суб’єкти підприємницької діяльності стверджують, що інформації ніколи 

не буває забагато. Але для підприємства важливо знати, скільки саме інформа-

ції достатньо. Як правило, прийняти нові рішення (про можливість виходу на 

новий зарубіжний ринок; про форму присутності на ньому; про обсяг стартово-

го капіталу тощо) можна, базуючись на знанні тих показників, що у сукупності 

характеризують ринкову кон’юнктуру. Приблизний обсяг ринку, можливі ко-

ливання попиту, ступінь активності ринку, рівень зарегульованості, рівень кон-



 

куренції та інші показники часто вдається кількісно та якісно оцінити лише на 

основі вторинної інформації. Однак ставлення підприємців до такої інформації 

все одно залишається „підозрілим”. Основні витоки такої недовіри такі: сумні-

ви у достовірності інформації через неможливість її перевірити самостійно; ду-

мки, що особи, які надавали інформацію є зацікавленими; неможливість корек-

тно порівняти отримані показники з реальними тощо. Очевидно, що подолати 

бар`єр „підозри і недовіри” можна, лише відвідавши країну, що зацікавила, оці-

нивши всі аспекти на місці. Однак кількість бізнесменів, які особисто розвіду-

вали перспективний зарубіжний ринок мізерні, порівняно з числом тих, хто має 

наміри розгортати свою діяльність за кордоном. Причому, чим далі знаходиться 

потрібна країна або чим екзотичніша вона, тим менше дослідників працювало 

на місцях.  

Серед основних причин, що стримували підприємців від самостійного 

польового дослідження кон`юнктури слід виокремити наступні: 1) високий рі-

вень витрат (високі витрати на подорожування авіатранспортом, витрати по 

оплаті відкриття віз та візової підтримки; витрати на проживання і пересування 

на ринку іноземної країни тощо); 2) мовний бар`єр (незнання мови населення 

потрібного ринку; висока вартість послуг кваліфікованих перекладачів на міс-

цях, певна недовіра до перекладачів, що були найняті на місцях); 3) проблеми 

побутового характеру (незнайоме місцеве харчування і неможливість його за-

міни європейською кухнею; незвичні умови проживання); 4) проблеми санітар-

но-епідеміологічного характеру (відсутність або недоступність медичного об-

слуговування; необхідність робити комплекс щеплень перед поїздкою; гіпоте-

тична можливість контакту зі специфічними місцевими захворюваннями, проти 

яких українські лікарі безсилі; неможливість передбачити реакцію кожного 

учасника на особливості місцевого клімату тощо); 5) проблеми соціально-

культурного характеру (традиції, звичаї, ставлення до іноземців, ставлення до 

товарів-новинок, особливості спілкування). 

Читаючи дані рядки, можна заперечити: навіщо робити щеплення, їдучи в 

Німеччину, чи хіба важко знайти перекладача з англійської, чи, наприклад, хіба 



 

немає лікарів у Португалії? Тут потрібно проаналізувати, які саме ринки є пріо-

ритетними для українських бізнесменів. Найцікавішими ринками, звичайно, є 

ринки розвинутих країн – США, Канади, Євросоюзу, Японії. У цих країнах зо-

середжено всю платоспроможність. Водночас такі ринки є й висококонкурент-

ними і кожен український товар на них знайде безліч аналогів, причому часто 

вищої якості. Реально оцінюючи власні можливості можна зробити висновок 

про те, що співвідношення „ціна-якість” товарів українського виробництва мо-

же виявитись привабливим  для таких ринків, як країни Африки, Азії та Пів-

денної Америки, і то не для всіх. Отже, при оцінці умов  ділової поїздки в такі 

країни як, наприклад, Конго, Камбоджа чи Парагвай,  з`являються побоювання 

усіх причин, що були згадані вище. Саме тому можна говорити про недоступ-

ність окремих ринків як похідну від недоступності інформації навіть про зага-

льну ринкову кон`юнктуру, не кажучи вже про інформацію, потрібну для по-

глиблених та спеціальних досліджень.  

Очевидно, інформаційна проблема залишатиметься відкритою і гальмува-

тиме розвиток зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств ще 

довгий час. Більшість підприємств самостійно її не вирішать. На нашу думку, 

позитивні зрушення можливі лише за умови розвитку і вдосконалення діяльно-

сті українських зовнішньоторговельних місій у різних регіонах світу, спряму-

вання їх активності на задоволення потреб (інформаційних, ділових, юридич-

них тощо) вітчизняних підприємців, а також усвідомлення Урядом України то-

го, що вся зовнішньополітична діяльність розвинутих зарубіжних країн прямо 

чи опосередковано вирішує лише одне питання – лобіювання інтересів власних 

товаровиробників на зовнішніх ринках. 
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На сучасному етапі Україна перебуває на шляху трансформації у напрямку 

ринкової постіндустріальної економіки та інформаційного суспільства. На цей 

процес впливає значна кількість чинників, серед яких тенденції до глобалізації 

посідають одне з найбільш вагомих місць. 

Під поняттям „глобалізація” розуміють всеохоплюючий процес трансфор-

мації світового співтовариства у відкриту цілісну систему інформаційно-

технологічних, фінансово-економічних, суспільно-політичних, соціально-

культурних взаємозв’язків та взаємозалежностей. Це поняття надзвичайно бага-

тогранне, поряд з суто соціально-економічними процесами охоплює і такі фе-

номени: інтернет-комунікації, інтернаціоналізація культури та науки, поширен-

ня глобального тероризму, екологічних проблем, хвороб, а також єдині спожи-

вчі звички. 

Глобалізація є переходом економічного і суспільного життя на якісно но-

вий щабель. А згідно із загальнофілософським законом переходу кількісних 

змін у якісні, глобалізація ґрунтується на певних кількісних змінах. Даний про-

цес широко досліджується сучасними науковцями, проте мало хто намагається 

оцінити це явище за допомогою числових характеристик. 

Для визначення рівня глобалізованості країни консалтинговою компанією 

A.T. Kearney та FOREIGN POLICY Magazine було запропоновано розрахувати 

індекс глобалізації (IG), який обчислюється методом ранжування держав за пе-

вними  групами ознак. З урахуванням наших пропозицій математично запише-

мо це так: 

)( PERTRPCREIRfIG +++=
, де 

EIR
 - economic integration - ранг економічної інтегрованості країни, що 

включає такі ознаки: міжнародна торгівля; міжнародні прямі та портфельні ін-

вестиції; міжнародні фінансові операції (включаючи платежі і доходи, отримані 

за кордоном); PCR
 - personal contact - ранг персональних контактів, що вклю-

чає: міжнародний туризм; тривалість закордонних телефонних розмов; міжна-



 

родні трансферти громадян; TR
 - technology - ранг технологій, що включає: кі-

лькість користувачів Internet, Internet-хостів; PER
 - political engagement - ранг 

міжнародної політичної активності, що включає: членство у міжнародних орга-

нізаціях; участь у місіях ООН; кількість іноземних посольств та представництв 

у даній країні. 

Пропонуємо розраховувати вищезазначені показники на душу населення 

або як частку до ВВП країни. Недоліком даного індексу глобалізації є те, що він 

не визначає розриву у рівнях глобалізованості країн, а лише засвідчує відносну 

позицію однієї країни серед інших. Наша пропозиція полягає у використанні 

бальної шкали оцінки ознак, яка дала б змогу усунути цей недолік. (При цьому, 

чим більший діапазон шкали, тим точніший результат). 

На наш погляд, було б доцільно ввести ще і наступні показники: рівень 

освіти громадян країни (особливе місце посідає володіння іноземними мовами, 

що полегшує вхід до глобального співтовариства країни); до технологій слід 

віднести не лише Internet-технології, а й кількість міжнародно визнаних патен-

тів в усіх галузях; кількість транснаціональних корпорацій, що є на території 

країни, а також тих, що працюють за кордоном, проте мають походження з да-

ної країни; частка експорту, імпорту і всього ВВП країни у світових показни-

ках. 
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ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК 

Процеси глобалізації в умовах відкритої економіки посилили роль ре-

гіональних факторів у суспільному виробництві. Тому необхідно врахову-



 

вати не тільки внутрішні, а й зовнішні причини, які впливають на соціа-

льно-економічний розвиток окремих регіонів. 

З першого травня 2004 р. до Європейського Союзу приєдналися ще 10 

держав. Це дало змогу розширити ЄС щодо кількості країн та території. 

Даний етап є особливим і для України, оскільки курс на європейську інте-

грацію здійснюватиметься у новому контексті, адже Українська держава 

має спільний кордон з розширеним Європейським Союзом. Безпосередній 

кордон відкриває нові можливості для розвитку єврорегіонального співро-

бітництва, залучення прямих іноземних інвестицій у вітчизняні регіони, 

формування спільних транспортних коридорів. 

Сучасний процес регіоналізації найбільш швидко проходить у країнах Єв-

ропейського Союзу, які наочно продемонстрували зростаючу роль цього інтег-

раційного об’єднання та його окремих регіонів у глобальній економіці. Розши-

рення Європейського Союзу 2004 – 2007 рр. істотно змінить геополітичне ста-

новище країн, які межують з новими членами цього великого інтеграційного 

утворення. 
Після тривалих років вибору між Росією і ЄС Україна у своїх заявах про намір офіційно віддає перевагу 

відносинам з Євросоюзом. Завдання України, наслідуючи приклад країн Центральної і Східної Європи, після 

досягнення у 2007 р. проміжної сходинки – асоціації у ЄС, в 2011 р. стати його повноправним членом [1, с. 54]. 

На прес-конференції, яку Президент України провів спільно із головою Європейського парламенту Хосе Борре-

лем, Віктор Ющенко зазначив, що Україна в своїх євроінтеграційних прагненнях виходить з того, що перегово-

ри про вступ у Європейський Союз можуть початися значно раніше [2, с. 2]. Сьогодні цей курс є домінантою 

зовнішньої державної політики. 

Вступ до ЄС держав, з якими Україна має традиційно добрі відносини може сприяти просуванню україн-

ських інтересів у ЄС. Польща була, є і залишається стратегічним партнером та провідником інтересів України в 

об‘єднаній Європі. Особливо яскравим прикладом цього є співробітництво прикордонних регіонів та інтенси-

фікація прикордонних торгово-економічних, науково-культурних, спортивно-туристичних та інших зв‘язків, 

особливо в єврорегіонах [3, с. 92]. Досвід центральноєвропейських країн дозволить Україні використовувати 

механізми регіонального розвитку, який в майбутньому стане основою у взаємовідносинах з Європейським 

Союзом. Для цього потрібно більш ефективно використовувати механізми міжрегіонального співробітництва в 

рамках міжнародних асоціацій „Карпатський Єврорегіон”, „Верхній прут”, „Буг”, „Нижній Дунай”, співпрацю з 

потужними єврорегіонами. 

Для успішної реалізації регіональних проектів, що випливають із статусу 
“прикордонної з ЄС держави” від України вимагатиметься наявність чіткої ре-
гіональної політики, відповідність європейським принципам регіоналізму, про-
зорість і контрольованість місцевих бюджетів. Системна трансформація регіо-



 

нальної політики в Україні передбачає відхід від стереотипів минулого та фор-
мування науково обґрунтованої Стратегії регіонального розвитку, яка базувала-
ся б на європейській локальній моделі, але максимально врахувала стан і спе-
цифіку вітчизняних регіонів. 
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НОВА ЕКОНОМІКА ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

З початку ХХІ століття нова економіка поширюється в усіх сферах світово-

го господарського комплексу. До активної реалізації нових принципів господа-

рювання долучається усе більша кількість національних господарств. Нова еко-

номіка проявляється у широкому спектрі економічних відносин – від організа-

ції виробництва, руху робочої сили до інвестицій у людський капітал. Нова 

роль системи конкурентних переваг спостерігається у процесі поширення оріє-

нтованих на роботу із інформацією технологій. Як наслідок –  відбувається збі-

льшення ефективності операційної діяльності у економічній сфері, що вимірю-

ється об'єктивним показником – рівнем конкурентоспроможності. 

Особливості організації господарської діяльності в умовах нової економіки 

на сьогодні досліджуються у теоретичній та практичній площині. Вищезгадана  

проблема є актуальною як для країн розвиненої ринкової економіки, так і для 



 

країн, що розвиваються. Принципи господарської діяльності в умовах нової 

економіки суттєво змінюють глобальне конкурентне середовище.  

Дослідження конкурентного середовища пов’язані із з’ясуванням принци-

пів реалізації системи конкурентних переваг в умовах нової економіки. Рівень 

конкурентоспроможності як окремого суб’єкта господарювання, так і націона-

льних господарств на сьогодні розглядається у якості показника перспектив 

економічної діяльності та механізму підвищення результативності господарю-

вання.   

Дієві наднаціональні організації, що існують на сьогодні, працюють у  на-

прямку вирішення проблем суспільного розвитку, не впливаючи суттєво на пе-

ребіг господарських процесів. Тому, найбільш актуальним видається дослі-

дження системи конкурентних переваг в умовах нової економіки на рівні наці-

ональних господарств. 

Вважаємо за доцільне з’ясувати вплив нової економіки на систему конку-

рентних переваг різнорівневої господарської структури. На думку М. Кастельса 

особливістю нинішньої технологічної революції є застосування «інформації як 

інструменту генерування знань та пристроїв для обробки інформації та побудо-

ви комунікації, у кумулятивній петлі зворотного зв'язку між інновацією і на-

прямками використання інновацій» [1, С. 56]. 

Нова економіка впливає на систему конкурентних переваг на рівні націо-

нального господарства у кількох напрямках. Насамперед, це  досягнення науки 

і техніки у процесі створення та обробки інформації. Рівень роботи з інформа-

цією в умовах нової економіки перетворюється на один із визначальних факто-

рів ефективності господарювання. Поступово відбувається орієнтування вироб-

ників і споживачів на інформаційну діяльність навіть у  матеріальному вироб-

ництві. Високий рівень конкурентних переваг для національного господарства 

визначає трансформація організаційної структури виробничого процесу від 

стандартизованого масового виробництва до індивідуально диференційованого.  

Перспективою досліджень проблеми конкурентних переваг є аналіз плану-

вання та управління програмами науково-дослідницьких і дослідно-



 

конструкторських робіт (НДДКР). “Менеджмент НДДКР – це прийняття рішень 

за умови постійної зміни ситуації, безперервний розгляд програми НДДКР, пе-

реоцінка її складових частин” [2, С. 1]. 

Під впливом змін у використанні інформації, нових принципів комунікації 

у системі господарських зв’язків, функціонуванням мережевих благ відбуваєть-

ся  зміна самої моделі функціонування національної економіки.  У міру зростан-

ня кількості продукту чи послуги збільшується  їхня цінність. При цьому ціна 

знижується із зростанням цінності продукту для споживачів.  
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Жодна країна сучасного світу, незалежно від її ставлення до глобалізації, не може уникнути інтеграцій-

ного впливу, це ж стосується і України. За цих обставин постає важливе і актуальне завдання – дослідження 

факторів євроінтгерації та сили їх дії на якісний рівень людських ресурсів України і розробки адекватних на-

прямів забезпечення конкурентоспроможності робочої сили. 

На жаль, сьогодні Україна, за великим рахунком, не приваблює стратегіч-

них інвесторів, котрі визначають глобальні тенденції в глобальній економіці. 

Згідно даних світової таблиці Індексу конкурентоспроможності економічного 

зростання за 2003—2004 роки [1], Україна лише на 86-му місці. Якщо розгляда-

ти окремі позиції України, то можемо констатувати, що наша держава досить 

високо котирується за рівнем розвитку технологічних ідей, якості науково-

дослідної бази, освіти в точних науках, а також відносно непоганим станом ба-



 

зової інфраструктури. Проте країна дуже низько котирується за чинниками, які 

забезпечують можливість практичної реалізації даних конкурентних переваг, а 

саме: високий рівень „відпливу мізків”, складні процедури ліцензування нових 

технологій та послуг, неприйнятно низький рівень захисту прав інтелектуальної 

власності, вузький потенціал інвестування в освіту й науково-дослідні та дослі-

дно-конструкторські роботи.  

Отже, економічний рівень України та її конкурентні позиції в 

світі не відображають рівень конкурентоспроможності її робочої 

сили. Тому метою даної роботи було здійснити дослідження тен-

денцій розвитку вітчизняного ринку праці в контексті євроінтег-

рації  і запропонувати основні напрями забезпечення конкурен-

тоспроможності робочої сили України.  

На наш погляд, основні результати впливу глобалізації на рі-

вень конкурентоспроможності робочої сили України пов’язані, 

по-перше, з прямими іноземними інвестиціями в економіку, зок-

рема в економіку знань, по-друге, з розвитком альтернативних 

форм зайнятості, насамперед, самозайнятості, і, по-третє, з по-

ширенням мобільності трудових ресурсів, зокрема, зовнішньої 

трудової міграції. Кожний з результатів має позитивні і негативні 

аспекти.  

Посилення конкуренції в Україні приведе до зовнішнього тиску на окремі 

галузі та види економічної діяльності. Зокрема, мова йде про нестабільні й не-

досконалі інвестиційні та інноваційні середовища як в країні в цілому, так і 

окремо в регіонах. Найважчий удар припаде на сільське господарство, харчову 

й легку промисловості.  

Фактично в кожній області є значна кількість таких виробництв, які мо-

жуть постраждати внаслідок полегшення доступу на український ринок зарубі-

жних конкурентів, озброєних сприятливими для них регламентаційними нор-



 

мами СОТ, і разом з тим, є інші галузі і виробництва, які мають досить суттєві 

конкурентні переваги.  

Виходячи із приведеного вище і, ґрунтуючись на комплексі заходів розро-

блених Петровою І.Л. [4], ми запропонували ряд напрямів забезпечення конку-

рентоспроможності робочої сили в рамках приєднання України до Євросоюзу. 

Ключовою ідеєю даних пропозицій є два вектори дій: зовнішньо- та внутріш-

ньоспрямований. 

Перший вектор пропозицій передбачає забезпечення конкурентоспромож-

ності робочої сили за рахунок посилення зовнішньоекономічних зв’язків, зок-

рема: - запобігання торговельно-економічній ізоляції України від держав 

Центральної та Західної Європи, а також від держав Східної Європи та Балтії, 

тобто лібералізація торгівлі; створення ефективної системи захисту національ-

ного товаровиробника від недобросовісного імпорту; збільшення надходжень 

до Держбюджету за рахунок скасування пільг, розширення бази для справляння 

митних платежів, зростання обсягів виробництва та активізації торговельного 

обороту;  залучення прямих іноземних інвестицій, а також кредитних ресурсів 

для підтримки пріоритетних напрямків розвитку економіки; регулювання зов-

нішньої трудової міграції шляхом створення спеціалізованих бірж праці, на-

дання профорієнтаційних та профнавчальних послуг тим, хто планує працюва-

ти за кордоном, забезпечуючи їхні права на внутрішньому та зовнішньому рин-

ках праці, розробка напрямів компенсацій за відтік висококваліфікованих кад-

рів з України.  
Другий напрям передбачає посилення уваги до розробки доцільних заходів забезпечення конкурентосп-

роможності робочої сили на внутрішньому ринку праці. У найближчій перспективі в Україні розвиватиметься 

дуалістичний ринок праці [4]. Для забезпечення зростання конкурентного рівня робочої сили України потрібно, 

по-перше, підвищувати якість процесу створення робочих місць, зокрема, через поліпшення якості їх характе-

ристик: технічної оснащеності, технологічного рівня, умов праці, статусу, доступу до професійного навчання, 

можливостей кар'єрного росту на підприємстві, мобільності. А по-друге, проводити реформування систем за-

охочення зростання конкурентоспроможності робочої сили.  

Результатом політики забезпечення зростання конкурентного рівня робочої сили працівників підприємс-

тва є його конкурентоспроможний колектив. Пропонуємо таке формулювання: „конкурентоспроможний колек-

тив – це сукупність працівників, які реалізовують свої конкурентні переваги у процесі спільних дій для суспі-

льно-корисних цілей, пов’язані спільними ознаками та інтересами, мають спільну мету і оформлені структурно. 



 

Роль конкурентоспроможного колективу на підприємстві буде проявлятись 

через функції, а саме: цільову, соціальну, економічну, управлінську та зовніш-

ньо-організаційну. Всі ці функції конкурентоспроможного колективу покликані 

сприяти реалізації головної мети підприємства – збільшення обсягів виробниц-

тва і реалізації продукції, економічне, соціальне і духовне збагачення його пра-

цівників, і як результат - зростання конкурентоспроможності як самої організа-

ції, так і України в цілому. 

Підводячи підсумки, маємо підстави говорити про перспективність і необ-

хідність формування інноваційної моделі розвитку людських ресурсів України, 

особливості якої полягають у зосереджені на якісних, а не кількісних показни-

ках робочої сили, забезпечення відповідності між попитом на працю та її про-

позицією, підвищення гнучкості ринку праці, його відкритості до впровадження 

нових технологій тощо. Саме це забезпечить відповідність робочої сили вимо-

гам європейського ринку праці, і тим самим бути їй конкурентоспроможною і 

забезпечувати конкурентоспроможність економіки України в цілому. 
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ІНТЕГРАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС ТА ЄЕП З УКРАЇНОЮ: 

ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові про-

блеми та потребують від неї активної участі в їх вирішенні. Характерною ри-

сою сучасного світового соціально-економічного розвитку є бурхлива динаміка 

інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. Звичайно, для України на сьо-

годні найбільш принциповими є «західний» та «східний» напрями інтеграцій-

ного співробітництва. Перший напрям асоціюється, в першу чергу, з ЄС. Дру-

гий –ототожнюється з Росією, хоча часто розглядається при цьому  СНД або 

ЄЕП.  [1, С.32]. 

Україна своєю стратегічною метою ставить вступ до ЄС на правах повно-

правного члена, що на сьогоднішній момент виглядає доволі ілюзорно. Оскіль-

ки, на відміну від центральноєвропейських країн, що приєднались до ЄС у 2004 

році, Україна має порівняно низький обсяг ВВП на душу населення  за доволі 

великої чисельності населення. Окрім того, інтеграція до західноєвропейських 

структур можлива лише за умови досягнення певних процедурних стандартів в 

багатьох сферах, а для України – це справа принаймні десятиліття, і це за умо-

ви, що критерії не будуть ставати жорсткішими. Одночасно Україні доведеться 

відмовитись від частини державного суверенітету й добровільно передати низ-

ку повноважень державної влади наднаціональним виконавчим органам ЄС.  

В останні роки на частку ЄС припадало 21% зовнішньоторговельного обо-

роту України. Сьогодні ЄС є найбільшим фінансовим донором України і зо-

бов’язався значно підвищити свою фінансову допомогу Україні у наступному 

бюджетному періоді [2, с. 5]. Щодо товарної структури торгівлі України з ЄС, 

то український експорт до ЄС складається переважно з напівфабрикатів (небла-

городні метали та вироби з них – 33,9%, текстиль – 16,6%, хімічна продукція – 

11,6%, машини, устаткування й механізми – 5,1%, інші товари та послуги – 

32,8%)[1, с. 32]. Здебільшого ці товари не є дефіцитом на європейському ринку, 

а низька собівартість продукції досягається за рахунок низької ціни робочої си-

ли та штучного заниження експортної ціни товару, що пояснює об’єктивну не-



 

зацікавленість європейців в появі української продукції на європейських рин-

ках.  

Для України інтеграція в ЄЕП – це, в першу чергу, зона вільної торгівлі без 

товарних вилучень та обмежень, з одночасним збереженням стратегічного кур-

су на повноправне членство в ЄС. Зона вільної торгівлі, на відміну від таких 

етапів економічної інтеграції як митний та економічний союз, не передбачає 

створення наднаціональних органів та проведення загальної зовнішньоекономі-

чної політики відносно третіх країн. Саме тому українські політики бачать таку  

форму інтеграції ідеальною, оскільки вона дає волю дій у відносинах з ЄС. 

Проте, це скоріше модель, яка не враховую ряд зовнішніх і внутрішніх факторів 

впливу. Бо, як відомо, зони вільної торгівлі без товарних вилучень та обмежень 

на практиці не існує і не може існувати. Оскільки, всі існуючі в світі зони віль-

ної торгівлі мають перелік товарних вилучень, що пояснюється передусім від-

сутністю у країн-членів зон вільної торгівлі загальних митних тарифів та єдиної 

зовнішньоторговельної політики відносно третіх держав. 

Цікавий той факт, що ємність і якість європейського ринку, на відміну від 

ринку ЄЕП,  визначається не площею, не чисельністю населення, а фінансовою 

платоспроможністю країни та рівнем її технологічного розвитку. Таким чином, 

ринок Росії технологічно менш розвинутий, порівняно невибагливий і може за-

безпечити полегшені умови збуту української експортної продукції в режимі 

вільної торгівлі, але орієнтація на подібні ринки є негативним фактором, який 

стримує технологічний прогрес і тим самим продукує технологічний занепад [1, 

С. 33]. 

Не можна не погодитись і з тим, що створення зони вільної торгівлі з ЄС 

також містить в собі певні загрози для України. Очікується, що дана зона ви-

явить сприятливий ефект на українську економіку, але, щоб очікування справ-

дились необхідно, перш за все, підняти до рівня конкурентноздатності вітчиз-

няну промисловість і сільське господарство. В іншому випадку, така зона віль-

ної торгівлі призведе до захоплення внутрішнього ринку України товарами та 



 

послугами країн ЄС, знищення великої частини українських товаровиробників 

[3, С. 87]. 

На сьогодні, одночасно зі спробами створити зону вільної торгівлі в рамках 

ЄЕП, Україна намагається укласти угоду про зону вільної торгівлі та асоційо-

ване членство в ЄС. Звичайно, входження в регіональні економічні інтеграційні 

утворення Україні дійсно необхідне, але здебільшого інтеграція розглядається 

як засіб реальної фінансово-економічної допомоги проведення реформ. Водно-

час треба бути реалістичними в оцінках і розуміти, що український шлях до Єв-

ропи буде складнішим і важчим, ніж для більшості інших країн, і саме тому 

Україна повинна зміцнювати свій імідж спочатку в очах країн-сусідів, де її еко-

номічна, насамперед, торговельна активність і конкурентна спроможність від-

чувається набагато сильніше. 

Перспективи членства в ЄС зіграли важливу роль у прискоренні економіч-

них реформ в країнах, які вступають до нього. Україні треба сформулювати 

стратегію торговельної політики, що передбачала б, дещо довший перехідний 

період, який веде до вступу в ЄС. А на сучасному етапі повинні бути знайдені 

нові шляхи посилення співпраці України з ЄС.  
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ “РЕХАУ УКРАЇНА”) 

Вивчаючи сучасні тенденції в сфері економіки взагалі та комерції зокрема, 

неможливо не звернути увагу на таке поширене в західному світі, але нове для 

України явище як електронна комерція. За даними світової статистики кількість 

on-line-покупців товарів і послуг становить від 5 до 20 % від загальної кількості 

відвідувачів Інтернет. В Україні цей показник утримується на рівні 1%. Недив-

лячись на таку нерозвиненість українського сегменту Інтернет, зазначимо, що 

інвестиційна ємність ринку майже безмежна [1]. 

Електронна комерція (надалі е-комерція) – це така модель ведення бізнесу, 

яка включає розповсюдження інформації про компанію та її товар у світовій 

інформаційній мережі, здійснення замовлень і платежів за товари та послуги, 

доставку програмного забезпечення й інформаційних продуктів через комуні-

каційні мережі, післяпродажне обслуговування споживача і віртуальне співро-

бітництво в процесі розробки нових товарів [2, с.5].  

Теоретично, більшість компаній, що працюють на «реальних» ринках вже 

мають все необхідне для успішної роботи в е-комерції. Проте, навіть маючи та-

кі необхідні активи, як сильний бренд, встановлені міцні зв’язки з клієнтами та 

системи логістики компанії не здатні їх використовувати доки не будуть пев-

ним чином «організаційно налаштовані» на е-комерцію. Розглядаючи впрова-

дження е-комерції на підприємстві, вбачаємо за доцільне виокремити два клю-

чові аспекти цього процесу: 1) створення та інтеграція підрозділу е-комерції в 

організаційну структуру компанії; 2) створення, оптимізація та розвиток ін-

струментів е-комерції (сайту, систем оплати та обміну даними з клієнтами). 

При вході організації в сферу е-комерції доцільно пройти певні етапи: фо-

рмування в обох підрозділах (офф-лайновому та новому он-лайновому) відчут-

тя важливості розвитку сегменту е-комерції для компанії; створення системи 

звітності за принципом «на два рівні вище», тобто керівник підрозділу е-

комерції звітує напряму президенту компанії, що підвищує значущість е-

комерції в порівнянні з існуючим бізнесом, зростає відповідальність менеджме-



 

нту підрозділу е-комерції, прискорюється вирішення внутрішніх питань; вибір 

доцільної організаційної структури, яка б дозволяла органічно інтегрувати під-

розділ е-комерції [3]. Тип структури залежить від стратегії електронного бізне-

су окремої компанії.  

 Ефективність роботи електронного магазину залежить від того, наскільки 

він відповідає основному виду діяльності й специфіці товару (або послуги). З 

метою поліпшення збутової діяльності підприємства доцільно розглядати такі 

системи е-комерції, як B2B (Business-to-Business) та B2C (Business-to-

Consumer). На думку багатьох дослідників, не для всіх товарних груп прийнят-

на або ефективна форма електронного магазина в системі B2C (зокрема, якщо 

йдеться про продаж товарів широкого вжитку). Якщо розглядати систему B2B, 

то  характеристики товару, які можна викласти на веб-сторінку, скажуть фахів-

цеві набагато більше, ніж всі "приміряння" і "принюхування".  

 Найважливішою проблемою є оцінка ефективності впровадження систем 

е-комерції на підприємстві. Оцінюючи ефективність впровадження е-комерції, 

доцільно відповісти на такі запитання [4]: Який бюджет може виділити підпри-

ємство на впровадження інформаційних технологій для отримання конкурент-

ної переваги? Які ризики та вигоди такої новації? Наскільки глибокими можуть 

бути зміни в методах ведення бізнесу?  

Прикладні аспекти е-комерції розглянемо на прикладі компанії „Рехау 

Україна”, яка розпочала активне впровадження відповідних технологій в Украї-

ні. В компанії реалізовано структуру «інтегрованого підрозділу», коли техніч-

ними питаннями е-комерції займається відділ з інформаційних технологій, а 

економічними, збутовими й маркетинговими аспектами займаються  відділи 

маркетингу та збуту. Підприємство працює за схемою В2В, тобто відбувається 

співпраця зі спеціалістами, які заздалегідь усвідомлюють, які товари та з якими 

характеристиками вони купують. До того ж, компанією розроблені внутрішні 

стандарти, в яких враховуються обсяги замовлень клієнтів, їх технічні можли-

вості та технологічні знання. Приймаючи участь в процесі впровадження тех-

нологій е-комерції на „Рехау Україна”, ми дійшли висновку, що для українсько-



 

го офісу вбачається доцільним організація клієнтського порталу. Фахівцями 

компанії планується інтегрувати систему клієнтського порталу у внутрішню си-

стему обліку замовлень, що значно зменшить витрати часу на проведення одно-

го замовлення. Дослідження в інших країнах (зокрема, в Австрії) показали, що 

ці витрати зменшуються на 55-70 %. Основна проблема при реалізації ідеї е-

комерції в „Рехау Україна” полягає у виборі технології для реалізації такої сис-

теми – дорога, але більш надійна й ефективна EDI (електронний обмін даними), 

або набагато дешевша, але менш ефективна технологія „клієнтського портала”, 

що є певною подобою електронного магазину для «оптових покупців-

професіоналів». Вже стає зрозумілим, що створення в Україні системи В2В на 

основі стандарту EDI є економічно недоцільним, бо пов’язано з великими ви-

тратами. 
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 Україна ідентифікує себе насамперед як європейську державу. Це визна-

чено  її історичним минулим, географічним становищем, її належністю до куль-

турних традицій європейської цивілізації, демографічним складом населення, 

можливостями економічних зв'язків з країнами Європи. Але Україна стикається 

з труднощами, що випливають з її невизначеного стану держави, яка поступово 

виходить із сфери євроазійських впливів, але яка ще не увійшла повноцінним 

членом у коло європейських країн. На даний час вона фактично опинилась в 

двоякій ситуації: з однієї сторони, частина суб'єктів економічної діяльності і 

політичних кіл продовжує підтримувати сформовані взаємозв'язки зі східними 

партнерами, таким чином сприяючи поширенню досить жорсткої політики Ро-

сії на території країн СНД, з іншої, - усвідомлення незворотності процесу демо-

кратизації суспільства і пов'язаних з ним моделей економічної взаємодії актуа-

лізують розвиток західного вектора зовнішньоекономічної політики України. 

Вже зараз ми змушені говорити про специфічну роль нашої країни в межах Єв-

ропейського континууму. Розташування України в Південно-Східній частині 

Європи, в місці перетину трьох величезних геополітичних масивів — Євроат-

лантичного, Євразійського та Ісламського, створює унікальний цивілізаційний 

простір. У цьому можна бачити певні переваги, але й величезні проблеми. Бі-

льшість переваг пов'язана з можливістю використання економічного простору 

однієї з найбільших країн Європи як буферної території, в розвитку якої заціка-

влені країни більшості континентів планети. А однією з проблем, на яку автор 

звертає особливу увагу, є формування специфічної моделі вибору геоекономіч-

них пріоритетів розвитку України. 

1. В українському суспільстві і дотепер побутують досить радикальні по-

зиції щодо визначення зовнішньополітичних пріоритетів, які не завжди адеква-

тні сучасним процесам у міжнародній політиці. В цій ситуації не варто обмежу-

вати участь України у світових процесах лише вибором проросійської або про-

західної орієнтації. В обох випадках мистикаємося із значними проблемами, що 

ґрунтуються на необхідності спершу достатньо розвинути внутрішній потенці-

ал нашої країни, а тоді вже розвивати паритетні стосунки із "сильними світу", 



 

що базуються на спільних, корпоративних інтересах, а не на необхідності лише 

підтримувати ту чи іншу з сторін. 

3. Отже, розмови про багатовекторність української зовнішньої політики 

не слід розглядати як декларації. Вони неявно спираються на відповідний онто-

логічний грунт. Згідно з логікою можливостей суб'єкт має йти паралельно за 

усіма можливими варіантами, доки вони не почнуть суперечити одне одному. В 

такому випадку обирається один з варіантів, але водночас слід починати пошу-

ки нових можливостей для відновлення спектра на новому рівні. Дотримування 

одного варіанта веде знову таки до панування якогось одного принципу, що є 

згубним для виявлення переваг подальшого розвитку. Тому, на думку автора, 

трансформація геоекономічних пріоритетів розвитку України повинна: (1) відо-

бражати реальні економічні процеси, які потребують вирішення на певний мо-

мент часу; (2) враховувати динаміку і просторові напрями інтеграційного про-

цесу в Європі; (3) забезпечувати реалізацію 4 цілей розвитку - зміцнення пози-

цій України як члена європейської і світової спільноти; економічної безпеки, 

стабільного економічного росту, реалізацію додаткових конкурентних переваг, 

пов'язаних з міжнародним співробітництвом. 
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Новий праволіберальний уряд Румунії, який прийшов до влади на початку 

2005 р., повний рішучості виконати всі вимоги Євросоюзу, щоб вступити в ЄС 

в 2007 р. Для підвищення конкурентоспроможності економіки країни і збіль-

шення обсягів податкових зборів з першого січня 2005 р. введена єдина 16%-ва 

ставка подоходного податку і податку з доходів підприємств. По-друге, з метою 

боротьби з корупцією уряд прийняв нові закони, згідно яким відхилення від 

уплати податків карається тюремним ув'язненням терміном до 20 років. По-

третє, прийнято новий закон про банкрутство, згідно з яким уряд конфіскував 

власність більш ніж 3 тис. підприємств – злісних неплатників податків. По-

четверте, новий уряд готує широкомасштабну судову реформу, спрямовану на 

закріплення незалежності суддів та надійності всієї судової системи. По-п’яте, 

уряд К. Попеску-Теричану працює над перебудовою сільського господарства, в 

якому зайнято біля 40% працюючого населення, вклад якого в ВВП складає 

тільки 13%. Крім цього, уряд виконує низку інших завдань, які стоять на поряд-

ку денному Євросоюзу [1, 1].  

Виконанню цих задач сприяє зростання румунської економіки, яке в 2004 

р. досягло рекордного рівня в 8,3%, а в 2005 році, згідно прогнозів, становитиме 

5,5%. Рекордним був і притік іноземного капіталу в країну. 2 млн. румун, пра-

цюючих за кордоном (в основному в Італії і в Іспанії), щорічно переказують 

своїм родинам понад 3 млрд. євро, що сприяє зростанню купівельної спромож-

ності населення і рівня його життя [1, 4].  

Якщо говорити про швидкість перетворень на шляху реформ, то треба від-

мітити, що в Румунії і Болгарії процес перетворень іде дуже швидко порівняно 

з Україною, бо додатковою рушійною силою там є реальна можливість вступу в 

ЄС в січні 2007 р. Що стосується участі України в процесах євроінтеграції, то 

процес переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС розпочнеться, як 

тільки Україна стане членом СТО. Чергове опитування, проведене по замов-

ленню міжнародної організації “Ялтинська європейська стратегія” компанією 

ТNS-Sofres в шести країнах Євросоюзу, населення яких складає 75% жителів 



 

ЄС, продемонструвало, що більше половини респондентів підтримують приєд-

нання України до ЄС.  

Важливим для України став висновок Єврокомісії на 9-му Саміті “Україна-

Європейський Союз” 01 грудня 2005 р. щодо того, що Україна виконала всі ви-

моги і відповідає всім технічним критеріям для надання їй статусу країни з ри-

нковою економікою. Ним вона буде наділена після закінчення формальних 

процедур в січні-лютому 2006 р. Це зменшить кількість програшів української 

сторони в антидемпінгових розслідуваннях проти неї. Під час Саміту також бу-

ли підписані три важливих для України документа: Меморандум про взаєморо-

зуміння відносно співробітництва в енергетичній сфері між Україною і ЄС, 

Угода між Україною і ЄС про деякі аспекти повітряного сполучення, Угода про 

співробітництво відносно громадянської глобальної навігаційної супутникової 

системи між Європейським співтовариством і його державами-членами і Украї-

ною. Важливим у відносинах України і ЄС став початок в кінці листопада пере-

говорів про лібералізацію візового режиму.  

За результатами Саміту Україна – ЄС була видана спільна заява, де відмі-

чається “значний прогрес” у виконанні Плану дій Україна – ЄС, “тверда відда-

ність України загальним цінностям демократії, верховенства права і поваги до 

прав людини”, а також визнається прогрес в здійсненні економічних реформ [2, 

5]. Думки щодо виконання Плану дій Україна - ЄС українських експертів більш 

скептичні. Як показав круглий стіл, проведений в середині осені Центром Разу-

мкова, експерти оцінили виконання Плану дій так: вищу оцінку (3,5 бала з 5-ти) 

отримав розділ “Політичний діалог і реформування”, найнижчу – розділ “Еко-

номічні і соціальні реформи і розвиток”.  

Як відомо, українська влада розраховувала на те, що питання про членство 

України в СТО буде розглядатися на конференції СТО в Гонконзі в грудні 2005 

р. Але Верховна Рада не прийняла 7 законів, необхідних для вступу, не підпи-

сані двосторонні угоди про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з США і 

Австралією. Тобто усі сили не були мобілізовані для того, щоб Україна стала 

членом СТО в 2005 р. В Україні не існує окремого міністерства з євро інтегра-



 

ції; координуючі функції передані Міністерству іноземних справ. В міністерст-

вах і відомствах не створені департаменти з європейської інтеграції, посада 

профільного віце-прем’єра ліквідована. А передача координуючих функцій 

МІСу повністю проблему не вирішить, тому що у керівництва зовнішньополі-

тичного відомства недостатньо повноважень. Європейська інтеграція – це ком-

плекс перш за все внутрішньополітичних і внутрішньоекономічних завдань.  
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ІНТЕГРАЦІЯ ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕКОНОМІК 

Глобалізація економічних і фінансових зв’язків достатньо відчутно сприяє 

конвергенції країн з різними рівнями економічного розвитку. Сучасна економі-

чна теорія трактує економічну конвергенцію як процес зближення рівнів еко-

номічного розвитку провідних індустріальних держав і країн, що їх економічно 

„наздоганяють”. Ефективність процесу „надолуження” більш розвинутих (бага-

тих) країн менш розвинутими (бідними) є досить сумнівним питанням.  

В сучасному світі конвергенція економік лідерів і аутсайдерів є мало від-

чутною, оскільки перші з них не зупиняються у своєму розвитку і демонстру-

ють хоч і невисокі, але усталені темпи зростання реального ВВП, а останні на-

віть зі значними, проте неусталеними темпами економічної динаміки, не мо-

жуть подолати дуже помітну відмінність у рівнях доходу на душу населення.  

Останні наукові дослідження дають підставу для обґрунтованих критичних 

зауважень щодо реального втілення ідеї економічної конвергенції в європейсь-

кому просторі в ході інтеграційних процесів.  



 

Зближення макроекономічних параметрів розвитку традиційних і нових 

суб’єктів ЄС, як показують нижчезазначені наукові дослідження, може бути 

ускладнене саме внаслідок інтеграційних ефектів, що виникають в процесі 

розширення Європи на поточному етапі. Для держав, що інтегруються до євро-

пейської спільноти (прикладом можуть служити 10 нових членів ЄС, які приєд-

налися в 2004 р.), вони мають двоїстий характер.  

Європейська інтеграція забезпечує країнам, які поповнили лави ЄС, нові 

можливості для прискорення економічного зростання, пов’язані з посиленням 

інтенсивності прямих іноземних інвестицій, кількісним і якісним збагаченням 

фізичного та людського капіталу, збільшенням трансферу новітніх технологій, 

розбудовою та удосконаленням суспільних інституцій. А з іншого боку, внаслі-

док євроінтеграції з’являються і певні виклики економічному розвитку країн, 

що увійшли до ЄС, а саме [1]: диспропорційність структури інвестицій; зміни в 

системі адміністрування економічного розвитку; утримання відповідно до Маа-

стрихтських критеріїв низького рівня інфляції; зниження гнучкості валютного 

курсу; загроза різкого скорочення притоку капіталу іноземних інвесторів після 

завершення приватизації або ж освоєння ними найбільш прибуткових сфер.  

Гострою проблемою, що розглядається у зв’язку з приєднанням у 2004 р. 

до ЄС десяти нових членів, є значна міграція робочої сили. П'ятнадцять країн 

основного складу Євросоюзу, намагаючись завбачити негативний вплив роз-

ширення його меж, на 2-7 років закрили доступ на внутрішні ринки праці для 

мігрантів з країн-нових членів ЄС [2].  

Реальна конвергенція європейських економік, за якої практично нівелюєть-

ся відмінність у рівнях добробуту в країнах перехідного типу та країнах-членах 

Євросоюзу, з цілком об’єктивних причин є вкрай важкодосяжним завданням 

[3]. Вважати це реальною конвергенцією можна виключно умовно, оскільки за 

цей час – на кінець першої половини ХХІ століття, – середній рівень доходу в 

ЄС-15 при середньорічних темпах зростання валового продукту на 2% може ся-

гнути 50 тис. дол. США. Якщо постсоціалістичні країни не зможуть значно по-

силити дію визначальних щодо ходу конвергенції чинників (серед них – акуму-



 

ляція фізичного та людського капіталу, інвестування в проведення науково-

дослідницьких робіт та розвиток інфраструктури, розвиток людського потенці-

алу, удосконалення фінансової системи та системи розподілу доходів), питання 

зближення макроекономічних індикаторів ЄС-15 та країн трансформаційного 

типу взагалі може стати надзвичайно проблемним [4]. Прогнозні розрахунки 

науковців свідчать, що в найближчій перспективі суттєвого зближення макро-

економічних стандартів традиційних країн ЄС (ЄС-15) та постсоціалістичних 

країн Центральної та Східної Європи не станеться.  

Регіональна інтеграція традиційних і нових учасників ЄС має чіткі перева-

ги і видається найкоротшим і достатньо ефективним шляхом економічної кон-

вергенції в європейському просторі. Реалізація інтеграційних зусиль не гаран-

тує досягнення таких темпів економічного зростання, які б дозволили „новій 

Європі” за кілька років впритул наблизитися до середнього для Євросоюзу рів-

ня доходу. За даними ОЕСР, навіть найбільш економічно потужним країнам 

Центральної та Східної Європи, які увійшли до складу Євросоюзу в травні 2004 

р. (Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина), знадобиться 3-4 десятиріччя, щоб 

подолати лише 1/2 величини розриву з ЄС-15 за показником доходу на душу 

населення [5].  

Експерти Європейської економічної комісії ООН у своєму другому Євро-

пейському економічному огляді за 2004 р. відмічають зниження середніх пока-

зників економічного зростання в зоні євро, що обумовлено слабким розвитком 

економік Франції, Німеччини та Італії. Згідно з їхніми прогнозами, оздоровлен-

ня економічної кон’юнктури в ЄС-12 відбуватиметься досить мляво. Зростання 

реального ВВП в зоні Євро становило 1,75% у 2004 р. та біля 2% у 2005 р. Упо-

вільнення економічного зростання в країнах-традиційних членах ЄС окрім зов-

нішніх (формування тенденції суттєвого підвищення цін на нафту), має також і 

внутрішні причини. Вони пов’язані зі зниженням довіри та негативними очіку-

ваннями споживачів зони євро внаслідок їх стурбованості щодо перспектив пе-

нсійного забезпечення та охорони здоров’я в довгостроковому плані. 



 

З урахуванням неоднозначності та тривалості процесу реальної конверген-

ції лідерів і аутсайдерів європейського інтеграційного об’єднання, увага та зу-

силля її учасників концентруються на забезпеченні номінальної конвергенції. 

Вона передбачає відповідність країн 5 критеріям конвергенції, які визначені в 

Угоді про заснування Європейського Співтовариства (так звана Маастрихтська 

угода, ратифікована в 1994 р.) і характеризують готовність нових членів пере-

йти до визначального етапу економічної інтеграції – увійти до Європейського 

валютного союзу.  

З огляду на вищевикладене можна зробити висновок, що економічна інтег-

рація в межах ЄС не є запорукою швидкого та відчутного зближення рівнів 

економічного розвитку традиційних країн-учасниць ЄС та трансформаційних 

країн з причини їхнього різношвидкісного економічного зростання. Необхідно 

ґрунтовно досліджувати інші чинники, які можуть сприяти прискоренню еко-

номічної конвергенції, зокрема конвергенції доходів, між даними країнами. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТУ ЦУКРУ УКРАЇНСЬКИМ 

ТОВАРОВИРОБНИКОМ 

Цукор – важливий продукт розвитку економіки багатьох країн і посідає 

значне місце в світовій торгівлі. За роки ХХ століття його виробництво в світі 

зросло в 6,5 рази. Частка України у світовому виробництві бурякового цукру 

становила 13 – 20 %. За експортним потенціалом, а він перевищував 3 млн. 

тонн, Україна входила до десятка провідних світових експортерів. За виробни-

чим потенціалом Україна належить до числа найбільших світових виробників 

бурякового цукру, за сприятливих умов вітчизняна цукрова промисловість зда-

тна виробляти понад 5 млн. тонн цукру. За останні 15 років галузь практично 

зруйнована. Тому дедалі актуальнішого значення набуває якнайшвидша рекон-

струкція та модернізація цукрових заводів, розширення їхніх виробничих поту-

жностей до економічно оптимальних меж. 

Світовий ринок цукру формується стихійно. На нього надходять надлишки 

цукру, вироблені понад потребу країн-виробників. Внутрішній ринок цукру в 

таких країнах чітко регулюється економічними регуляторами, які завжди гаран-

тують надходження цукру на внутрішній ринок залежно від запитів споживачів. 

Ціни на внутрішньому ринку в цих країнах вільні, але завжди стабільні. Крім 

того, вони вище світових цін у 2-4 рази, що дає змогу забезпечувати потребу в 

цукрові завдяки внутрішнім цінам на цукор. Зазначені країни стимулюють роз-

виток національних бурякоцукрових галузей. 

Цукор, вироблений в Україні, має відносно високу собівартість порівняно з 

тростинним, що превалює на світовому ринку, та буряковим, виготовленим в 



 

інших країнах, і характеризується низькою якістю. А тому в умовах низьких 

світових цін на цукор високої якості й широкого асортименту, український цу-

кор є неконкурентоспроможним на зовнішньому ринку. Внутрішній ринок Росії 

за цінами на цукор власного виробництва та його обсягами залишається най-

більш прийнятним для пропозиції української продукції. 

В останні роки Україна перетворилася з експортера цукру в його імпорте-

ра. В 2003 році було ввезено приблизно 180,5 тис.т білого цукру, в тому числі з 

Білорусії та Молдови, та 378,5 тис.т цукру-сирцю з Бразилії, Куби, Сальвадору 

та Південної Африки. Це на 25% більше, ніж у 2002 році  

На мою думку, питання експорту-імпорту цукру зараз є дуже важливим і 

актуальним. Потребує висвітлення також ситуація на внутрішньому цукровому 

ринку, оскільки конкурентоспроможність цукру та підприємств - переробників 

залишається низькою, і це перешкоджає виходу України на зовнішні ринки. 

Тому останнім часом експорт цукру зовсім зійшов нанівець, в той час як імпорт 

цього продукту невпинно зростає.  

Цукор, який одержують з цукру-сирцю, внаслідок науково-технічних ново-

введень в 70-80 рр., технологічних та агрокліматичних особливостей вирощу-

вання коштує майже в 1,5 рази дешевше, ніж буряковий. Частка тростинового 

цукру у світовому виробництві цукру складає 70%. Співвідношення об’єму ви-

робництва цукру з тростини і цукру з цукрового буряка коливається приблизно 

від 3:1 до 4:1.  

Основними проблемами переробної галузі є те, що сировина, котра надхо-

дить до заводів, є низькоякісною, погано зберігається, до того ж половина площ 

під цукровим буряком вразили різноманітні хвороби. Все це певним чином 

впливає на якість кінцевого продукту. За даними „Укрцукру”, 50% цукру не 

відповідає вимогам стандартів. Причиною цього стала хронічна криза в країні, 

нестача інвестицій, руйнування інфраструктури галузі, а також зовнішні при-

чини, насамперед, протекціоністська політика країн ЄС щодо виробництва та 

експорту цукру, котрі почали надавати субсидії власним виробникам і експор-

терам цукру, встановили високу ставку ввізного мита, високі оптові та роздріб-



 

ні ціни за рахунок державних дотацій на покриття різниці між світовою і внут-

рішньою ціною. Внаслідок цього країни ЄС здобули переваги в конкурентній 

боротьбі з іншими державами.  

Проведене мною дослідження ринку цукру дозволяє зробити висновок, що 

і далі в Україні існує потреба в імпорті цукру, однак його можна розглядати 

лише як тимчасовий захід для покриття внутрішнього дефіциту. Основним 

пріоритетом державної політики у цукровій галузі має бути захист національ-

них товаровиробників та підвищення їх конкурентоспроможності.  

Все більше набирає силу розуміння того, що без інноваційної діяльності 

економіка України приречена стати сировинним придатком промислово розви-

нених країн. Тільки постійне використання інноваційних процесів може забез-

печити оптимальний розвиток аграрної економіки в сучасних умовах.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 

Світова практика довела, що франчайзинг – один з найбільш ефективних засобів розвитку бізнесу для 

підприємств, що вже досягли успіху і бажають розвиватися далі. Франчайзинг як вид підприємницької 

діяльності спирається на договір двох компаній, одна з яких (франчайзер) надає іншої (франчайзі) право на ви-

користання товарного знаку для товарів або послуг, фірмового найменування або технологічного процесу, 

іміджу або ділової репутації, спеціалізованого устаткування або ноу-хау.  

Якщо в усім світі франчайзинг вже давно став невід'ємним атрибутом еко-

номіки (за оцінками експертів, у розвинених країнах більш 40% усіх продаж 

здійснюється через франчайзингові мережі), то в Україні ця бізнес-технологія 

тільки починає знаходити своїх прихильників. За даними Асоціації франчайзи-

нгу України, у країні на сьогоднішній день функціонує близько 100 франчайзи-

нгових мереж . Для порівняння: у Франції – приблизно 750 таких мереж, у 

Польщі – близько 140. У США кількість франчайзингових мереж складає бли-



 

зько 1500. Підприємства та компанії, які працюють за франчайзинговою систе-

мою, створюють приблизно 13% ВВП США [2, 19-23]. 

В Україні франчайзинг розвивається лише за двома напрямами: 60% фран-

чайзингових систем діють на ринку нафтопродуктів і ще 30% – на ринку гро-

мадського харчування ( fast food). Інші галузі або не представлені, або предста-

влені одиницями [1, 8]. 

Сьогодні в ролі франчайзера в Україні в основному виступають західні або 

російські компанії (наприклад, МсDоnаld's, Baskin&Robbins, ТНК, Лукойл, Рос-

тикс), що просувають свій бізнес і своє ім'я в державі. Така ситуація склалася в 

результаті того, що поняття франчайзинга є ще занадто новим для українських 

підприємців, і франчайзинг може бути ефективним тільки у такому бізнесі, ус-

пішність і стабільність якого перевірена часом.  

Експерти відзначають, що розвиток франчайзингу в Україні стримується 

цілою низкою негативних факторів, основними з яких є: відсутність стабільнос-

ті в економіці, брак у вітчизняних підприємців досвіду роботи у межах фран-

чайзингу, несумлінне ставлення до виконання договірних зобов'язань та інтеле-

ктуальної власності, відсутність кваліфікованих фахівців в області франчайзин-

гу тощо. 

Якщо в західних країнах франчайзинг розвивається у сторону доступності, 

тобто людина із середнім рівнем достатку може дозволити собі придбати фра-

ншизу і зайнятися бізнесом (наприклад, у Великобританії мінімальна вартість 

франшизи складає 400 дол. США), то в Україні існує ще дуже мало прикладів 

дешевого франчайзингового бізнесу. За даними Асоціації франчайзинг України, 

найдешевший варіант входження у бізнес починається з 25 тис. дол. США. І 

приймаючи до уваги, що в Україні низький рівень розвитку економіки і розвит-

ку банківського кредитування, – франчайзинг в Україні залишається задово-

ленням не для бідних.  

Основні проблеми франчайзингу в сучасній Україні концентруються також 

в галузі права. Це викликано тим, що франчайзинг як система відносин, засно-



 

вана на системі договірних зобов’язань і повинен бути підкріплений серйозною 

правовою базою.  

Розвиток франчайзингу і підвищення ефективності його функціонування в 

Україні вимагає внесення змін у законодавство. Економічні й організаційні 

проблеми франчайзинга дуже важливі, але не менше стримують розвиток фра-

нчайзинга і соціально-психологічні проблеми. Перше, з чим зіштовхуються ор-

ганізатори франчайзингових систем в Україні, – це відсутність вітчизняного до-

свіду франчайзинг і традиційна зневага до інтелектуальної власності. Має бути 

проведена тривала і систематична робота, підкріплена правовими й економіч-

ними методами, перш ніж в Україні почнуть поважати інтелектуальну влас-

ність, а без цього функціонування франчайзингу буде недостатньо ефективним.  

Також однією з проблем є слабкий рівень підготовки підприємців, які б мо-

гли виступити організаторами франчайзингових систем або ж працювати у цих 

системах у якості франчайзі. Рішення цієї проблеми складається у створенні 

освітньої системи, яка би була спроможна значно розширити підготовку вітчи-

зняних підприємців у цій галузі.  

Треба також зазначити, що франчайзинг є дійсно ефективним стартом для 

початку бізнесу, а в Україні існує ще безліч перспектив, ринкових ниш, де мо-

жна розпочати свій бізнес. І вирішення усіх вищезазначених проблем призведе 

до того, що франчайзинг в Україні стане також перспективною галуззю підпри-

ємницької діяльністю. 
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ГЕОЕКОНОМІЧНІ ВІЙНИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ. ГЛОБАЛЬНІ 

НАСЛІДКИ І ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

      Принципова нестаціонарність припускає активний турбулентний характер 

ряду процесів і перманентне управління хаотичним середовищем. У свою чергу 

це, за словами А.Неклеси, призводить до становлення нових технологій управ-

ління – “матричних”, спрямованих не стільки на управління тим чи іншим про-

ектом, скільки на формування контексту, здійснення контролю над середови-

щем. Стабільність при цьому починає розумітися здебільшого не як статична, 

але як динамічна категорія, визначна властивість якої – здатність до випере-

дження негативного розвитку подій, їхнє превентивне регулювання. 

      Нові організаційні схеми і технології часом просто підривають колишні ін-

ституції, змінюючи звичний вигляд влади. Починає проглядатися тенденція ма-

ргіналізації всього корпусу глобального управління, його відчуження від вирі-

шення ряду ключових питань, підміна соціальної регуляції альтернативною си-

стемою, неформальним управлінням, управлінням транснаціональним, геоеко-

номічним.  

Саме тому на нашу думку, головним і першочерговим проявом кризи Мо-

дерну є мілітаризація соціуму (в цьому ми погоджуємося з Є. Морозовим та Е. 

Азроянцем). Ще в період протистояння і холодної війни була достатньо очеви-

дною безперспективність прямих зіткнень (що, до речі, обґрунтовував у власній 

концепції глобалізму З. Бжезінський). Більш ефективними опинилися так звані 

локальні (для натхненників вони є спеціальними, а для сторін, що беруть участь 

в конфліктах, вони стають концептуальними) війни, які дозволяють здійснити 

базову геополітичну перекомпозицію і на певний час відволікти увагу від сис-

темних криз.  

Так, наприклад, в результаті поступового виходу Європи з сфери тотально-

го американського патронажу, який супроводжувався посиленням саме фінан-

сово-економічної інтеграції в цьому регіоні, була розв’язаною перша європей-

ська після 1945 р. війна – війна НАТО проти Югославії (навесні 1999 р.) Голо-

вними геоекономічними результатами цієї агресії, в яких в основному були за-



 

цікавлені США і певною мірою ісламський світ та Китай, є: загострення супе-

речностей всередині ЄС, що були пов’язані з поляризацією інтересів провідних 

європейських країн на Балканах (в тому числі Франція і Німеччина), що частко-

во загальмувало валютну і в цілому економічну євроінтеграцію; зумовлена по-

тужними потоками балканських біженців політична дестабілізація не тільки у 

Південній і Центральній, але і в Західній Європі, що призвела до зростання в 

країнах останньої кон’юнктурних ризиків і відтоку капіталів, уповільнення те-

мпів зростання їх економік і знов таки до послаблення їх взаємної інтеграції. 
Цілі і світогосподарські результати агресії США в Іраку полягають у наступному: 

1) поява і поглиблення розколів в раніш доволі глибоко інтегрованій політичній системі “сукупного 

Заходу”. В першу чергу мова йде про розкол між Америкою і “старою Європою” (Франція, Німеччина, Бельгія). 

Одночасно виник ряд внутрішньоєвропейських політичних розколів – як між “старою” і “новою” Європою (в 

останню включають країни Центральної Європи), так і між “членами-засновниками” Євросоюзу. Крім того, ця 

сукупність політичних конфліктів вочевидь проектується на фінансову сферу, знижуючи інтегрованість 

світової економіки: почався черговий виток “торговельних війн” в межах СОТ, включаючи конфлікти між 

Європою і США на ринках сталі, генетично модифікованої сільськогосподарської продукції, виноробства, кос-

метики тощо. Наявними також є і нові ускладнення процесу економічної євроінтеграції; 

2) іракська війна слугувала для багатьох країн імпульсом усвідомлення гіпертрофованої залежності 

власного економічного розвитку від “нафтового” енергетичного базису і фундаментального перегляду енерге-

тичних стратегій; 

3) Іракська війна стала істотним фактором прогресу і реструктуризації світового ринку зброї. Так, в 

провідних країнах-виробниках систем протиповітряної оборони (включаючи США та Російську Федерацію) 

формуються портфелі замовлень на довготермінові їх поставки в різноманітні держави, в тому числі 

розташовані в районі Перської затоки.  

В числі перших “війн нового покоління” слід, в першу чергу, назвати “інформаційні”, що мають “пропа-

гандистську”, “психологічну” і інші (скажімо, “маркетингову”) складові. Їх сутність полягає у формуванні і 

закріпленні масових уявлень (підчас тих, що є далекими від реальності), що є необхідними для “суб’єкту 

військових дій”. Головним же їх “театром” стає сукупний інформаційний простір, в якому знаходиться їх 

об’єкт, що включає і населення власної країни. 

Якщо інформаційні війни чинять на економіку хоч і значний, проте, як правило, непрямий впив, війни 

“комунікаційно-хакерські” часто спрямовуються безпосередньо на життєві центри локальних і глобальних сис-

тем і підсистем економіки. Від подібного роду агресивних диверсій періодично потерпають глобальні 

корпоративні інформаційні системи, глобальні системи електронної торгівлі, спеціалізовані електронні системи 

забезпечення роботи провідних військових і розвідувальних установ, а також промислові об’єкти особливої 

небезпеки. 

Саме такі дії покликані приховати, завуалювати боротьбу за “чужі національні прибутки”. Завдяки 

рухомості економічних кордонів великі регіони світу і їх населення опиняються приреченими на деградацію і 

маргіналізацію. “Країни-системи”, наднаціональні транснаціоналізовані структури є здатними без здійснення 



 

прямої агресії і використання силових заходів відібрати у будь-якої країни весь її національний прибуток, 

включивши його до світового і розподіливши останній серед незначної кількості розвинутих країн. Таким чи-

ном, мова може йти, скоріш за все, про трансформацію силових заходів перерозподілу багатства в інші форми 

насильства – геоекономічний і геофінансовий експансіонізм.  
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НЕГАТИВНІ МОМЕНТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ВТО 

Всесвітня торговельна організація (ВТО) була організована 1 січня 1995 

року за результатами Уругвайського раунду багатобічних торгових переговорів. 

ВТО є спадкоємицею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Головними 

задачами ВТО є лібералізація міжнародної торгівлі, забезпечення її справедли-

вості і передбачуваності, сприяння зростанню добробуту людей. На 1 грудня 

2005 р. членами ВТО є вже 148 країн і список претендентів на участь у даній 

міжнародній економічній організації з кожним роком збільшується. 

Вступ України у ВТО буде знаменувати собою інтеграцію нашої країни у 

світову економічну систему. У цілому Україна одержить цілу низку економіч-

них переваг: зміцнення позиції нашої країни на світових ринках товарів і по-

слуг, зміни підходу до антидемпінгових процесів щодо продукції українського , 

експорту, поліпшення інвестиційного клімату, зниження рівня тіньової еконо-

міки. Але негативних моментів інтеграції України у ВТО набагато більше. До 

них можна віднести: втрата ринку окремими національними виробниками, ни-

зька конкурентноздатність національного виробника, зростання структурного 

безробіття, поглиблення диференціації регіональних ринків праці, посилення 

залежності від кон'юнктурних коливань світових ринків, скорочення державної 

підтримки і державних субсидій. 

Крім цього постраждає низка галузей народного господарства. Так, від-

криття ринків у результаті інтеграції здатне привести до збільшення обсягу ім-



 

порту в Україну продукції важкого машинобудування на 510 млн. доларів США 

у рік. Це означає скорочення обсягів виробництва національної галузі. 

Постраждає й автомобілебудування країни. За підрахунками фахівців, річ-

ні збитки одного з лідерів галузі СП „Автозаз-деу” досягнуть розмірів 262 млн. 

грн., у результаті чого держбюджет України буде недоотримувати близько 70 

млн. грн. щорічно. Приєднання нашої країни до ВТО призведе до відмови від 

стимулювання автомобілебудівної галузі, а саме: надання податкових пільг, ви-

користання державних закупівель продукції. 

Відіб’ється вступ України у ВТО і на інших лідерах українського експорту 

—суднобудуванні і авіаційній промисловості. Після вступу України у ВТО об-

сяг збитків у суднобудуванні внаслідок відкриття ринків може досягти 250 млн. 

грн. У галузі можлива хвиля банкрутств і поглинань підприємств. 

Авіаційна промисловість України переживає підйом завдяки запуску в се-

рійне виробництво нових типів і модифікацій авіатехніки. Водночас через не-

платоспроможність внутрішнього ринку авіабудівники змушені шукати замов-

ників на зовнішніх ринках з їх твердою конкуренцією. Після вступу України у 

ВТО відкриється авіаційний ринок країни. Наповнення його імпортними літа-

ками і гелікоптерами може призвести до витиснення українського виробника. 

Нестабільність виявляється й в АПК України. Державна підтримка АПК 

при інтеграції країни у ВТО повинна бути збільшена в 3-4 рази в порівнянні з 

нинішнім обсягом - до 7-8 млрд. грн. Але можна з упевненістю сказати, що бу-

де дуже важко захищати український ринок цукру, м'яса, ковбасних виробів, 

шкіри, насінь. Якщо на сьогоднішній день продукція вітчизняного сільського 

господарства і харчової промисловості охоплює 90 % вітчизняного ринку, то 

при вступі у ВТО цей показник зменшиться на 30-40 %. Виникнуть проблеми в 

підприємств, що виробляють коньяк, вино, пиво. Підприємство з виробництва 

соняшникової олії залишаться без сировини, тому що насіння соняшника бу-

дуть вивезені за кордон і за нього доведеться платити за світовими цінами. Буде 

знищена цукрова галузь. Країни, що входять у ВТО, жадають від України згоди 

на щорічний ввіз у країну 408 тис. т більш дешевого очеретяного цукру. Імпорт 



 

цукру в обсязі лише 200 тис. т призведе до закриття 17 цукрових заводів, виве-

денню з обороту близько 87 тис та посівних площ, недоодержанню бюджетом 

близько 318 млн. грн., звільненню більш 60 тис. працівників. 

Крім АПК сильний удар буде нанесений по підприємствах хімічної, мебле-

вої і деревообробної промисловості, радіоелектроніці, приладобудуванні, елек-

тротехніці, машинобудуванні. 

Україні необхідно вступати у ВТО, тому що не може динамічно зростаюча 

економіка і далі наштовхуватися на торгові бар'єри, знаходитися поза правовим 

полем міжнародних торгових відносин. Але перш ніж вступати у ВТО в країні 

необхідно створити чітку програму реформ економічної системи. Цього можна 

домогтися за рахунок удосконалення валютної політики й інших інструментів 

державного регулювання розвитку економіки, а також завдяки її реструктури-

зації. 
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

Після здобуття Україною незалежності одним з досягнень демократизації 

громадського життя стало зняття обмежень на перетинання державного кордо-

ну, забезпечення вільного пересування громадян. Якщо в попередній період у 

закритій від світу радянській Україні закордонні поїздки були привілеєм лише 

обраних, то в 90-і роки минулого століття вони стали доступними середнім 

громадянам. Значна частина цих поїздок обумовлювалася не туризмом, відпо-

чинком або відвідуванням родичів і знайомих, а здійснювалася з метою одер-

жання доходу. Економічні труднощі перехідного періоду, безробіття й неповна 

зайнятість, низькі доходи трудящих і затримки з виплатою зарплати й пенсії 

примусили багатьох людей шукати заробітку за кордоном. 



 

Проте, дані офіційної статистики навіть приблизно не відображають дійсні 

масштаби трудової міграції за кордон. Взагалі, в структурі трудової міграції 

громадян України за ступенем легальності можна виділити наступні чотири рі-

вні. Офіційна трудова міграція - переміщення українських громадян, які, виїж-

джаючи за кордон, декларують участь у трудовій діяльності як ціль виїзду і є 

легальними трудовими мігрантами в приймаючих країнах (саме їх і фіксує офі-

ційна статистика). Неофіційна легальна міграція - поїздки наших співвітчизни-

ків за кордон із декларованою метою туризму, відвідування родичів, із подаль-

шим працевлаштуванням і реєстрацією в країні-реципієнті; учасники таких по-

їздок не можуть бути вистежені вітчизняною статистикою, але при цьому ста-

ють цілком легальними трудовими мігрантами в країнах-реципієнтах. Успішна 

нелегальна міграція - поїздки за кордон, пов'язані з незареєстрованною зайняті-

стю видами діяльності, дозволеними законодавством відповідних країн. Мігра-

ція жертв злочинних угруповань - торгівля людьми й інші випадки перебування 

громадян України в нелюдських умовах. 

Певне уявлення про масштаби трудової міграції дають дані прикордонної 

статистики в комбінації з результатами соціологічних опитувань міжнародних 

пасажирів у пунктах перетинання кордону, які підтверджують, що з метою пра-

цевлаштування й торговельного бізнесу здійснюються відповідно близько 4% і 

понад 16% виїздів на західному кордоні, 14% й 25% - на східному. 

Разом з цим, існують й інші дані щодо кількості українських працівників-

мігрантів. Деякі економісти називають цифру від 5 млн. до 7 мли. чоловік. Не-

зважаючи на розмаїтість оцінок масштабів трудової міграції, всі вони, однак, 

засвідчують, що поїздки на заробітки за кордон здобули широке поширення, 

стали типовим для багатьох українців джерелом доходів, мають завдяки цьому 

велике суспільно-політичне й соціальне значення [1].  

Можна виділити наступні основні характеристики трудової міграції насе-

лення України, які зазнали зміни: основна стратегія поїздок або спосіб заробіт-

ку; тривалість поїздок; географія поїздок; структура виконуваних робіт; демо-

графічні характеристики мігрантів; фактори, які визначають трудову міграцію. 



 

Причини трудової міграції носять майже винятково економічний характер. 

Проте, якщо на початку 90-х років виїзди на заробітки за кордон визначалися 

зупинками підприємств, багатомісячними затримками із виплатою заробітної 

платні, безробіттям, проте нині їхньою метою в більшості випадків є підвищен-

ня добробуту, рішення житлового питання, фінансування навчання й т.п. 

До найважливіших позитивних результатів трудової міграції населення 

України можна віднести наступні: зменшення напруги на ринку праці; значні 

кошти, які надходять від мігрантів, підвищують платоспроможний попит й у 

такий спосіб стимулюють виробництво; зовнішня трудова міграція є також 

джерелом досвіду, знань, міжособистісних контактів, школою бізнесу й ринко-

вого поводження. 

Разом з тим, наслідки трудової міграції далеко не однозначні. Збільшення 

грошової маси приводить до росту цін, дешеві імпортні товари, привезені "чов-

никами", створюють конкуренцію товарам вітчизняного виробництва. Орієнто-

вані на споживання гроші мігрантів лише незначною мірою носять інвестиційне 

або кредитне використання. Зовнішня трудова міграція руйнує трудові колек-

тиви, здатна стати причиною дефіциту робочої сили в певних областях і регіо-

нах. Вона приводить до втрати кваліфікації, оскільки особи з високим рівнем 

професійної підготовки здебільшого виконують за кордоном малокваліфіковану 

роботу. 

Суперечливість явища трудової міграції приводить до висновків про те, що 

основний зміст політики держави у відповідній сфері повинен складатися з мі-

німізації її негативних наслідків та максимальному використанні позитивних 

для громадян [2]. 
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ГЛОБАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ, РОЛЬ І МІСЦЕ 

ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ В ЇХ РОЗВИТКУ 

Глобалізація, що є визначальною ознакою нашого часу, особливо глибоко 

охопила енергетичні процеси на планеті. Вона ґрунтується не лише на встанов-

лених торговельних зв’язках, а й на грандіозних матеріальних об’єктах (трубо-

проводах, терміналах, сховищах тощо). Україна виявилася втягнутою в цей 

процес особливо глибоко, і в першу чергу це обумовлено геополітичним та гео-

графічним положенням нашої країни та пов’язана з цим роль транзитера палив-

но-енергетичних ресурсів. Отже, необхідно уважно розглянути та врахувати 

стан світового ринку паливно-енергетичних ресурсів, світової енергетики в ці-

лому та перспективи їх розвитку. На особливу увагу заслуговує аналіз стану і 

перспектив паливно-енергетичного комплексу Європи, Росії, прикаспійських 

країн, з якими енергетика України має та матиме тісні зв’язки. Певна річ, роль 

нашої країни на глобальному світовому ринку не є дуже значною, але вплив 

цього ринку на її енергетику чималий. Для енергетики України важливою є гео-

графія потреб в енергоресурсах, особливо в країнах СНД, Західній, Центральній 

та Східній Європі. Укрупнену оцінку регіонального попиту наведено в таблиці 

№ 1. З огляду на дані, що містить таблиця, слід очікувати на значне збільшення 

споживання енергоресурсів у країнах СНД, Центральній і Східній Європі та до-

волі значне – в Західній Європі, що важливо враховувати з огляду на транспор-

тування енергоресурсів територією України. 

Таблиця 1  

Споживання первинних енергоресурсів за регіонами світу 
Прогнозні дані 

Регіони 
1990, 
млрд. 
т у.п. 

2000, 
млрд. 
т у.п. 

2010, 
млрд. 
т у.п. 

2020, 
млрд. 
т у.п. 

2030, 
млрд. 
т у.п. 

2020 до
1990, %

2030 до
1990, %

Північна Америка 3,0 3,1 3,2 3,3 3,34 110 111,3 
Латинська Америка 0,8 1,0 1,4 2,0 2,4 250 300 
Західна Європа 2,0 2,2 2,4 2,5 2,58 125 129 



 

Центральна і Східна Європа 0,4 0,38 0,42 0,46 0,5 115 125 
Країни СНД 2,0 1,7 1,9 2,2 2,5 110 125 
Середній Схід і Африка 0,7 1,3 1,8 2,2 2,4 314 343 
Азійсько-Тихоокеанський регіон 2,5 3,3 4,8 6,4 7,22 256 289 

Джерело: Енергетична стратегія України на період до 2030 року та подальшу перспе-
ктиву. Проект.-2003. 

 

Входження України в світове господарство та її європейський вибір, що 

отримав підтримку з боку світової спільноти, мають підкріплюватися поступо-

вим досягненням європейських стандартів рівня життя, в тому числі енергетич-

ної ефективності та енергооснащеності, поступовим виконанням вимог ЄС до 

країн-претендентів у паливно-енергетичній сфері і суміжних екологічних пи-

таннях. У червні 1993 року на засіданні Європейської Комісії у Копенгагені 

країни ЄС визнали можливим приєднання нових членів з числа країн Центра-

льної і Східної Європи. В якості критеріїв членства були вироблені певні зага-

льні вимоги, що отримали назву Копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. Ці 

критерії у загальних рисах визначають вимоги до країн-кандидатів і поділяють-

ся на три групи: політичні, економічні та “членські”. Ключовим аспектом під-

готовки до вступу в ЄС є досягнення саме “членських” критеріїв — вимоги ім-

плементації до національного законодавства асqиіs соттипаиtаіrе та забезпе-

чення його дієвого застосування через відповідним чином пристосовані адміні-

стративні та судові структури. Досягнення відповідності “членським” критері-

ям вимагає не лише наближення національного законодавства до норм і правил 

ЄС, але й структурних змін в адміністративній системі держави. Енергетичне 

законодавство повинно забезпечувати структурні зрушення у паливно-

енергетичному секторі країни, ефективність функціонування її енергетичного 

ринку та системи управління даним сектором. Таким чином, імплементація 

асqиіs соттипаиtаіrе є фактично процесом реформування енергетичної галузі 

країни-кандидата та зводиться до таких завдань: розробка енергетичної страте-

гії (складність виконання даної вимоги полягає не стільки у розробці енергети-

чної стратегії, скільки у дотриманні її положень); створення стратегічних запа-

сів нафти (складність виконання – у необхідності залучення значних інвестицій 



 

для уможливлення процесу закупівлі нафти); підвищення енергетичної ефекти-

вності (на сьогодні паливно-енергетична складова собівартості вітчизняних то-

варів становить 10-80%, що у кілька разів вище, ніж у розвинених країнах. 

Складність виконання вимоги підвищення енергоефективності залежить від ре-

формування всієї соціально-економічної структури країни, тому цей процес 

може розтягнутися на кілька десятиріч); диверсифікація джерел і шляхів транс-

портування енергоносіїв (є одним із найбільш важливих заходів зі зниження 

енергетичної залежності для нашої країни. Ці заходи є необхідними з огляду на 

значну монопольну залежність від Росії, а також через обмежені ресурсні мож-

ливості, які не дозволяють реалізувати достатньою мірою інші заходи зі зни-

ження рівня енергетичної залежності); підвищення рівня ядерної безпеки (без-

пека експлуатації АЕС); реструктуризація вугільного сектора. 
Виконання стандартів ЄС у галузі енергетики для України зумовлює необхідність зменшення впливу 

держави в цьому секторі економіки, лібералізацію ринків енергоносіїв, залучення іноземного капіталу в палив-

но-енергетичний сектор за рахунок створення прийнятного інвестиційного клімату, приватизацію більшості 

підприємств ПЕК, створення стратегічних запасів нафти (нафтопродуктів) тощо. 
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РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ БІДНОСТІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ 

ДОПОМОГИ 
Розв'язання проблеми бідності, яка має глобальний характер, залежить не лише від розробки дієвих внут-

рішніх механізмів в кожній країні в сфері підвищення добробуту суспільства, а й від значного капіталу (в гро-

шовій чи фізичній формі) та часового ресурсу для їх реалізації. Тому необхідні спеціальні, точно розраховані дії 

та зовнішні механізми скорочення бідності як небажаного для суспільства явища. На нашу думку, одним із та-

ких зовнішніх механізмів є надання технічної допомоги, фінансових, інвестиційних трансфертів зі сторони 

міжнародних, неурядових організацій, окремих країн або їхніх об'єднань для розвитку економіки країни-

реципієнта. 

Однак, впродовж років і на даний час виникають дискусії стосовно ефективності надання допомоги з бо-

ку донорів та її цільового використання країнами-реципієнтами, що і було предметом дослідження багатьох 

науковців, таких як Дж. Сорос [1], С. Браун [2], М. Тодаро [3] та інших.  

При наданні двосторонньої допомоги індивідуальні інтереси донора на довгострокову перспективу (на-

самперед бажання отримати власний прибуток) здебільшого переважають над нагальними потребами країн-

реципієнтів та основними пріоритетами їхнього розвитку. Основними мотивами, якими керується донор при 

наданні допомоги країнам-реципієнтам є: 1) політичні; 2) економічні; 3) стратегічні інтереси. Однак, в деяких 



 

випадках допомога з боку країн-донорів може надаватись з моральних та гуманітарних міркувань. 

Поряд із двосторонньою допомогою поширення набула й багатостороння допомога, основним джерелом 

якої є міжнародні організації. Багатосторонній допомозі відводиться більш вагома роль, аніж двосторонній, 

виходячи з таких принципових переваг: 1) багатостороння допомога більшою мірою враховує потреби розвитку 

країн-реципієнтів на довгострокову перспективу та швидко реагує на них; 2) при її наданні міжнародними ор-

ганізаціями значно менше виражені економічні, політичні мотиви й особисті інтереси порівняно з індивідуаль-

ними донорами; 3) існує більш раціональна схема надання допомоги та контролю над її використанням [3, 504-

505; 2, 85-89].  

Однак, незважаючи на більші переваги багатостороннього сприяння, міжнародні організації часто висту-

пають надійним інструментом експлуатації бідних країн багатими державами, оскільки останні мають більше 

контролю, влади та права голосу над бідними країнами, а участь останніх створює лише ілюзію багатосторон-

ності. 

За роки незалежності Україні було надано та надається багато кредитів, безповоротної (грантової) допо-

моги, проведення економічних досліджень, консультацій, навчання спеціалістів за кордоном як з боку країн-

донорів, так і з боку міжнародних організацій. За останні роки Україна щороку отримувала технічну допомогу у 

формі безповоротних грантів з іноземних і міжнародних джерел на загальну суму близько 200 млн. дол. Протя-

гом 1996-1999 рр. та 2001-2003 рр. Світовим Банком здійснювалась Стратегія допомоги Україні (СДУ). На сьо-

годнішній день розпочато реалізацію нової СДУ у сфері виконання Стратегії скорочення бідності й досягнення 

сталого економічного зростання, яка розрахована на 2004-2007 рр. і підтримується Програмними системними 

позиками (ПСП), що надаються трьома частинами. Однак на даний час не передбачається суттєвого поліпшення 

рівня життя населення, зменшення глибини та масштабів бідності, що потребує, на нашу думку, розробки ефек-

тивного механізму надання та використання міжнародної допомоги в сфері скорочення кількості бідного насе-

лення та підвищення загального добробуту. Так, яскравим взірцем надання технічної та фінансової допомоги 

(вигідної для обох сторін) залишається План Маршала, який був розроблений та реалізовувався для відбудови 

повоєнної Європи.  
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РОЛЬ ТНК У ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

Одним із наймогутніших регуляторів сучасної світової фінансової системи 

виступають транснаціональні корпорації, діяльність яких багато в чому приско-

рила розвиток процесів глобалізації фінансових ринків. ТНК і фінансові ринки 

виступають одними із найбільш динамічних елементів світового фінансового 

середовища і знаходяться у діалектичній єдності, що викликає науковий інтерес 

у цілої плеяди зарубіжних та вітчизняних дослідників, зокрема Н. Думної, З. 

Луцишин, О. Міронової, С. Мойсеєва, Є. Соколової та ін.). 

В ході глобалізації відбулася еволюція і самих ТНК: від діяльності, що по-

в'язана з розробкою сировинних ресурсів периферійних країн і виробництвом 

військово-технічної продукції, до появи глобальних ТНК із планетарним ба-

ченням ринків і процесів конкуренції. Фактично, у даний момент світовий ри-

нок розділений на сфери впливу приблизно 500 глобальних ТНК, що складають 

ядро світового господарства і зосередили у своїх руках практично необмежену 

економічну владу, що дозволяє їм чинити економічний та політичний тиск на 

країни, в яких вони здійснюють свою діяльність. Процес глобалізації фінансо-

вих ринків проходив не лише паралельно процесам світової глобалізації, але й в 

її рамках та під її впливом [1]. Основу глобалізації фінансових ринків визначи-

ли такі фактори, як: електронна революція - стрімкий розвиток інформаційних і 

комп’ютерних технологій, розповсюдження електронної торгівлі, що зробило 

фінансовий ринок більш відкритим; обмеження масштабу втручання держави в 

економіку і фінанси розвинених країн світу (США, Великобританія, Японія) та 

розвиток офшорних центрів; інтеграція інфраструктур фінансового ринку 

(NASDAQ, NYSE, Globex); зростання міжнародних потоків капіталу - банківсь-

ких позик, міжнародних облігацій, портфельних капіталовкладень інвестицій-

них фондів [2, С.19]. 

Оскільки транснаціональні корпорації та фінансові ринки є елементами 

єдиної системи - світового фінансового середовища - між ними існує тісний 

взаємозв’язок [3, С.47]. Очевидно, що фінансові ринки є результатом дії корпо-

рацій. В свою чергу, якісна трансформація сутності транснаціонального капіта-



 

лу обумовлена виникненням і розвитком фінансових ринків, оскільки основни-

ми постачальниками тут виступають саме ТНК, що фінансують капітальні 

вкладення по всьому світі. Причому, сферою вкладення цих фінансових ресур-

сів у більшості випадків є спекулятивні операції з високим рівнем доходності. 

Розширення діяльності ТНК в бік фінансових операцій з метою максимізації 

прибутків призвело до виникнення так званих „віртуальних” фінансів, тобто 

фінансів, які є відірваними від відтворювальних процесів, що сприяє перероз-

поділу фінансових ресурсів на користь спекулятивного капіталу. Останній в 

свою чергу породжує високі прибутки корпорацій, що вимагає сплати великих 

податків. Цю проблему ТНК вирішують за допомогою офшорних центрів, по-

роджуючи тим самим максимальні можливості для розширення кількості та об-

сягів спекулятивних операцій та відмивання тіньових доходів, оскільки глобалі-

зація фінансових ринків практично унеможливила встановлення національної 

приналежності фінансових ресурсів та їх походження. 

Таким чином, глобалізація фінансових ринків, де основним суб’єктом дія-

льності виступають транснаціональні компанії, призвела до свого роду фінан-

сового дуалізму: з одного боку це „традиційні” фінанси, які зберегли безпосе-

редній зв’язок з процесами суспільного відтворення, а також які носять інвес-

тиційний характер, а з іншого боку - це „віртуальні” фінанси, про які йшлося 

вище. Отже, наведені вище дані дозволяють дійти таких основних висновків. 

1. У даний час не існує реальної сили, здатної протистояти транснаціона-

льному капіталу, оскільки навіть об'єднаних ресурсів усіх економічно розвину-

тих держав недостатньо для того, щоб боротися зі спекулятивними операціями 

в сфері віртуальних фінансів.  

2. Лібералізація економіки, особливо фінансових відносин, стає загрозли-

вою для економічної безпеки держав, особливо для постсоціалістичних.  

3. У зв'язку з неможливістю протистояти негативному зовнішньому впли-

ву внаслідок обмеженості своїх валютно-фінансових ресурсів національні дер-

жави поступово втрачають роль регуляторів світового ринку [1].  



 

4. Неможливість виконання своїх регулятивних функцій світовими фінан-

совими організаціями (МВФ, ВТО, Світовий банк), оскільки фактично вони є 

наднаціональними інститутами транснаціонального капіталу та підконтрольні 

його інтересам. 
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МЕТАМОРФОЗИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ 

Розвиток сучасної економіки визначається не стільки зростанням обсягів 

виробництва, скільки його складовою, яка виникає за рахунок різноманітних 

інноваційних, соціальних зрушень у господарстві. Проте є відомим і те, що 

будь-яка значна інновація не може виникнути за рахунок поточних витрат. Во-

на є наслідком інвестицій, нерідко спочатку венчурних, а потім і виробничих. 

На відміну від розвинутих країн світу, що забезпечують 85-90% приросту ВВП 

шляхом виробництва та експорту наукоємної продукції, Україна, яка має до-

сить високу частку експорту у виробництві ВВП, продає на зовнішніх ринках 

головним чином сировину та напівфабрикати. Зокрема у 2004 р. в структурі 

ВВП частка недорогоцінних металів та виробів із них склала 39,7% загального 

обсягу експорту, мінеральних продуктів – 11,03%, продуктів тваринного та ро-

слинного походження – 12,8%, у той час як машин та обладнання – 10,08% [1, 

c. 45]. Товари виробничо-технічного призначення, які експортує Україна на сві-



 

тові ринки, характеризуються низьким ступенем переробки та незначною дода-

ною вартістю. Зовнішньоторговельний оборот України у 2004 р. склав 68,9 

млрд. дол. США (у 2003 р. – 51,7 млрд. дол. США, у 2002 р. – 40,2 млрд. дол. 

США), у тому числі експорт – 37,99 млрд. дол. США ( у 2003 р. – 24,4 млрд. 

дол. США, у 2002 р. – 40,2 млрд. дол. США). Модель економічного розвитку 

України за ознаками характеризується як експортно-сировинна.   

Разом із тим, основна частина інноваційних зрушень має місце у процесах 

діяльності людей у сферах, де технологічна послідовність формується за зако-

нами та стимулами творчого процесу. Роль матеріальних чинників стає все 

більш залежною від суспільного виробництва. 

Для аналізу цієї ситуації потрібен відтворювальний підхід, що базується на 

виявленні джерел розвитку, індивідуальної ініціативи господарчих суб’єктів. 

Критеріями такого підходу будуть виступати: система соціальних цінностей та 

цільових установок у світовому господарстві; соціально-економічні умови роз-

витку творчих починань особистості, підвищення рівня загальної культури та 

моральності суспільства; механізм координації, регулювання та мотивації соці-

ально-економічних процесів. 

Результатом реалізації подібних установок стане підвищення кваліфікації 

усіх категорій робітників, набуття відповідних знань та досвіду, включаючи си-

стему таких цінностей як раціональне використання своїх здібностей, здоров’я 

та часу. Швидкі якісні зміни у виробництві передбачають високу ступінь гнуч-

кості соціальної поведінки господарчих суб’єктів.  

Кінцевий успіх визначає не тільки якість кожної окремої особи, але й сту-

пінь узгодженості інтересів, спрямувань та дій, тобто якість суспільства як єди-

ного цілостного соціального організму [2]. 

Одна із особливостей міжнародних відносин в усі часи та епохи заключа-

лася у тому, що це були відносини не просто між державами, але й між внутрі-

шніми соціумами, які мали свою соціальну ідентифікацію, що взаємодіяли у та-

кому просторі, де розпадаються старі соціуми та безперервно формуються нові 

види соціальної ідентифікації. Ці процеси мають тривалий характер, склада-



 

ються та розвиваються на протязі життя багатьох поколінь людей; тільки бурх-

ливі з них вимірюються десятками років, останні ж – тисячоліттями. 

Невід’ємною частиною даних процесів є їхня інерційність. Форми соціаль-

ної життєдіяльності закріплюються та відтворюються шляхом звичаїв, мораль-

них норм, прав, суспільних та політичних інститутів. 

Ключового значення набуває прогнозування напрямків світового техноло-

гічного прогресу, що формує траєкторію майбутнього зростання. Виходячи з 

цього повинні визначатися пріоритети довгострокового економічного розвитку 

інноваційно-виробничого потенціалу мегасистеми. 
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ЗОНИ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЄС ТА УКРАЇНИ 

Інноваційна політика ЄС акцентує свою увагу на інтелектуальній складовій 

стратегії економічного розвитку. Вирішальним фактором конкурентоспромож-

ності, поступового становлення економіки знань є визнання інноваційного ме-

ханізму створення, дифузії і абсорбування інновацій, пошук моделі національ-

ної інноваційної системи.  

На національному рівні країн-членів ЄС вплив центральних державних ор-

ганів спрямований переважно на підтримку формування в науково-технічній 

сфері конкретних регіонів кінцевої ланки процесу технологічного розвитку – 

інноваційної діяльності [1, 26].  

Теоретичною основою для вирішення вказаних проблем стала концепція 

Ф.Перро “полюсів росту”, відповідно до якої розвиток периферійних районів 



 

відбувається навколо осередків або полюсів росту. Такими полюсами, генера-

торами нових технологій і послуг у світі стали зони високих технологій (ЗВТ) – 

науково-виробничі територіальні та багатофункціональні комплекси. Загальни-

ми цілями ЗВТ у структурі національних та світових господарств є: перетво-

рення відкриттів та винаходів у технології та перетворення технологій у комер-

ційний продукт; залучення іноземних інвестицій; підвищення технологічного 

рівня; зростання зайнятості населення; стимулювання промислового експорту 

та отримання валютних коштів; перетворення зон у полігони з апробації нових 

методів господарювання, полюси зростання національного господарства [2, 74]. 

Основним елементом державної інноваційної політики країн-членів ЄС є 

програма розвитку і створення технополісів і технопарків як інноваційних 

центрів, які забезпечують багаторазове збільшення прибутків від вкладених ка-

піталів, стають центрами міжнародного співробітництва, допомагають у вирі-

шенні регіональних проблем соціального розвитку, в тому числі створенні до-

даткових робочих місць, високотехнологічних галузей, підготовки власних кад-

рів, створені інфраструктури. На території ЄС загальновідомими є такі ЗВТ: 

“Дослідницький парк” Університету Херріот-Уатт в Единбурзі, науковий парк 

“Трініті – коледж” у Бельгії, “Софія – Антиполіс” у Ніцці, Зона наукових та 

технічних нововведень і виробництва”(ZIRST) у Греноблі. 

В Україні діють 8 технологічних парків: “Напівпровідникові технології і 

матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, “Інститут електрозварювання 

імені Є.О. Патона”, “Інститут монокристалів”, “Вуглемаш”, “Укрінфотех”, “Ін-

ститут технічної теплофізики”, “Інтелектуальні інформаційні технології”, “Ки-

ївська політехніка”. Нещодавно в Україні створено новий технопарк “Економі-

чний технологічний парк “Екоцентр–43” (Екотехнопарк) у місцях колишнього 

розташування підрозділів і підприємств 43-ї Ракетної армії” [3, 44]. 

ЗВТ – це не ізольовані сегменти високотехнологічних територій націона-

льної економіки. Вони активно беруть участь в осучасненні господарства, 

сприяють інтеграційним процесам, встановленню тісних зв’язків з прилеглими 

університетами, сприяють оптимізації територіального розміщення промисло-



 

вості. Така взаємодія і обмін знаннями між компаніями, дослідницькими уста-

новами, університетами та іншими інститутами, між країнами-членами ЄС 

уможливлює їх більш рівномірний технологічний розвиток. Для України розви-

ток ЗВТ як складової національної інноваційної моделі активізує продукування 

та впровадження НДДКР, сприяє адаптації української економіки до умов і по-

треб наукомісткого європейського ринку. 
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ТРАДИЦІЙНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗТАШУВАННЯ СИЛ НАВКОЛО 

УКРАЇНИ 

Зовнішньоекономічні зв’язки відображають загальну політику країни. Їх 

ефективність залежить від успішного розвитку економіки України, змінювання 

структури промисловості, впровадження нових технологій, взагалі того, що 

підвищує, конкурентоспроможність товарів на світовому ринку. Україна від-

стає від багатьох розвинутих країн за рівнем технічного та технологічного 

оснащення виробництва, упровадженням досягнень НТП в народне господарст-

во. Однак країна є світовим лідером в багатьох галузях промисловості. 

На теперішній час Україну розглядають як країну, яка знаходиться в колі 

інтересів трьох світових політичних та економічних гравців: США, деяких кра-

їн західної Європи в лиці Європейського Союзу та Російської Федерації. Тра-



 

диційний спільний висновок – Україна знаходиться в залежності як від Заходу, 

так і від Росії. Рішучий поворот в ту чи іншу сторону буде пов’язаний з втрата-

ми.. 

Зміст зовнішньої політики розглядають виключно як вибір направлення 

орієнтації, а не вибір змісту політики й способу підприємницької активної дія-

льності на міжнародній арені. Вибір орієнтації – це вибір для пасивної позиції. 

В України є об’єктивні економічні інтереси, зумовлені її теперішнім економіч-

ним станом. Основний інтерес України – покращення торгівельного балансу 

шляхом збільшення експорту власної продукції. Пріоритетним напрямком в на-

укових дослідженнях є пошук зовнішніх ринків збуту власної продукції, зокре-

ма продукції агропромислового комплексу, продукції металургійної галузі та 

ін. 

Важливим є питання вибору активної зовнішньої політики. Активна зовні-

шня політика визначає власну позицію за всіма основними питаннями світової 

політики: відносно сусідів; під час будь-якої воєнно-політичної кризи; в будь-

якому конфлікті та ін. ситуаціях; у виробі різних міжнародних угод. 

Держава, в лиці Міністерства Закордонних справ (МЗС), державна еліта, 

бізнесмени та політики, політичні партії - суб’єкти зовнішньої політики чисто 

теоретично. Реально навіть МЗС не є суб’єктом, а підпорядковується тим чи 

іншим впливам з-за кордону. Це реальна загроза цілісності держави. У МЗС, 

наприклад, вважають, що зовнішня політика є справою суто фахівців-

професіоналів. Звісно, конкретні зовнішньополітичні заяви та кроки повинні 

робити професіонали. Інакше ні про яку компетентну зовнішню політику не 

може бути й мови. Проте зовнішня політика в концентрованому вигляді містить 

життєву силу самої держави, її місію та мету розвитку, і вона повинна бути 

справою усієї державної еліти. Діалог по зовнішньополітичним питанням пови-

нен бути розширений за рахунок додаткової організаційної діяльності з боку 

політичних партій і, мабуть, закритої організації типу Ради з міжнародних від-

носин у США. 



 

Інтеграційні процеси в світі є чи не найпоширенішою темою економічних 

та політичних дискусій. З одного боку інтеграція передбачає втрату у певній 

мірі незалежності, додаткові зобов’язання як для країни, що вступає в певне 

об’єднання, так і для самого об’єднання. З іншого боку, інтеграція є необхідніс-

тю у сучасному глобалізованому світі. Наприклад, якщо 95% країн у світі є 

членами СОТ, то зрозуміло, що й ті 5%, що ще туди не вступили, скоріше за все 

це зроблять. Особливо враховуючи те, що інтеграція дозволяє раціональніше 

використовувати спільні ресурси, збільшити ступінь спеціалізації економіки та 

взагалі підвищити ефективність її функціонування. 

Частина української еліти геополітично орієнтується на Європу, частина – 

на Росію. Частина виступає за вступ у НАТО, частина проти і орієнтується на 

військовий союз з Росією та країнами колишнього СРСР. Зовнішньополітична 

офіційна стратегія України на сьогодні визначена як «багатовекторність». Бага-

товекторність – це невизначеність у зовнішній політиці, невизначеність геост-

ратегії, невизначеність у напрямку своїх дій на континенті Євразія. Україна ще 

раніше заявила, що вона є «позаблоковою», і від цієї своєї позиції вона не від-

мовилась, і ніяк не оформила її концептуально. 

Україна становить інтерес для багатьох країн: США, Росії, Польщі та ін. 

Геополітична ситуація в Україні така, що бажає вона цього чи ні, вона вже втя-

гнута у багатовекторні впливи зі сторони багатьох держав – геостратегічних 

гравців на євразійскому просторі – Росії, Туреччини, Польщі, Ізраїлю, Франції, 

Німеччини, Китаю, Іраку, Пакистану, Індії. Україна знаходиться «в лещатах» зі 

всіх сторін направленого на неї впливу, котрому вона не в змозі протидіяти. 

Однак політика балансування між Заходом та Росією не є активною зовніш-

ньою політикою. 
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СТРАТЕГІЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: 

СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТИ 

Економічне зростання є однією з найважливіших суспільних проблем. 

Ключовим елементом розвитку економіки, загальним орієнтиром економічної 

політики є досягнення економічного зростання, яке б забезпечувало не лише кі-

лькісне збільшення показника ВВП, але й поліпшення рівня життя населення, 

створення сучасної конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової 

економіки. Загострення проблем економічного зростання зумовило посилення 

уваги до теоретичних і практичних питань суспільного розвитку, висунуло їх у 

число першочергових.  

Дані питання є предметом дослідження багатьох українських та зарубіж-

них вчених, серед яких А. Гальчинський, В. Геєць, Я.Жаліло, А.Філіпенко, С. 

Кузнець, В. Мау. Але дана проблематика потребує подальшої розробки та ґрун-

товних досліджень з метою вироблення такої стратегії розвитку, яка б врахову-

вала національні особливості та сучасні світові тенденції. 

Метою даного дослідження є визначення шляхів реформування економіки 

України з врахуванням світового досвіду та обґрунтування необхідності вибору 

стратегії випереджаючого економічного зростання. 

Економічне зростання можна розглядати відповідно до рівня розвитку ін-

дустріального потенціалу країни. Доіндустріальний тип економічного зростан-

ня мав місце до кінця XVIII ст. Індустріальний тип зародився як результат про-

мислової революції кінця XVIII — початку XIX ст. та існує в сучасних умовах у 

країнах постсоціалістичного табору, які трансформують свою економіку в рин-

кову. Однак для нього характерна надмірна експлуатація природних ресурсів, 

капіталу і праці, панування витратної економіки. Індустріальний тип економіч-

ного зростання породжує суперечності між необмеженим розширенням вироб-

ництва і дефіцитом ресурсів, виробництвом і споживанням, попитом і пропози-

цією. 

Світове господарство наприкінці XX ст. постало перед необхідністю реалі-

зації нового типу економічного зростання, зародки якого вже існують у таких 



 

країнах, як Таїланд, Сінгапур, Південна Корея, Японія та інших. Новий тип 

економічного зростання має відповідати таким показникам, як відтворення 

природних ресурсів, економічна безпека, функціонування новітніх технологій, 

перехід від капіталомісткого до переважно наукомісткого типу економічного 

зростання, переважаючий розвиток виробництва духовних цінностей над виро-

бництвом матеріальних, встановлення безвідходної економіки. 

З огляду на актуальність і масштаби наведених світових тенденцій та на-

прямків вітчизняного розвитку виникає потреба у випереджаючих темпах роз-

витку, щоб надолужити згаяне та опинитися серед розвинутих країн світу. 

У стратегії випереджаючого зростання особливе значення надається про-

блемам ефективного використання наукового та промислово-технологічного 

потенціалу, його інтеграції у світове господарство. Важливим напрямком є роз-

виток обробної промисловості, перехід від випуску матеріаломісткої до науко-

місткої високотехнологічної продукції, завоювання зовнішніх ринків у сферах, 

де країна нагромадила передовий технологічний та потужний виробничий по-

тенціал. 

Для забезпечення випереджаючих темпів зростання української економіки 

необхідне швидке відновлення місткості внутрішнього ринку як найкращого 

способу поширення позитивного ефекту від економічного зростання. Розвиток 

виробництва товарів народного споживання і сфери послуг буде стимулювати 

прискорене нагромадження капіталу для послідовної реалізації динамічних 

структурних пріоритетів. При цьому важливою умовою для економічного зрос-

тання є збереження стану відносної валютно-грошової та фінансової стабільно-

сті, з утриманням темпів інфляції, курсової динаміки, показників внутрішнього 

та зовнішнього боргу, балансу бюджету, платіжного балансу в межах, які не пе-

решкоджатимуть розвитку бізнесу в Україні. 

Значного зростання ВВП можна очікувати від реалізації факторних переваг 

країни. Варто зосередити увагу на активізації інвестиційних процесів, надати їм 

переважно інноваційної спрямованості, забезпечити зміни структури націона-

льної економіки, виходячи з вимог соціально-економічної ефективності та наці-



 

ональної конкурентоспроможності. Випереджаючий розвиток людського капі-

талу як основного конкурентного чинника в сучасній економіці дасть можли-

вість ефективно використовувати інтелектуальний та підприємницький потен-

ціал країни. Забезпечення поширення соціального ефекту від економічного зро-

стання приведе до підвищення рівня реальних доходів та купівельної спромож-

ності населення, посилення соціального захисту, поліпшення умов життя. 

Враховуючи ймовірні перспективи економічного зростання та завдання на-

ближення до розвинених країн світу, можна припустити, що Україна буде здат-

на підтримувати темпи зростання ВВП, які у 2-3 рази вищі у довгостроковій 

перспективі, ніж аналогічні показники країн з розвиненою ринковою економі-

кою [1].  

Отже, для України, як і деяких інших країн з перехідною економікою, єди-

ною альтернативою досягнення національних цілей розвитку є стратегія випе-

реджаючого економічного зростання. 
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СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ТЕОРІЇ ТОРГІВЛІ 

Нова теорія торгівлі виникла в результаті критики положень теорій Гекше-

ра-Оліна та Гекшера-Оліна-Самьюельсона, яка стала особливо гострою після 

виявлення парадоксу Леонтьєва. 



 

 Міжнародна торгівля далеко не завжди існує на ринках з досконалою кон-

куренцією. Зростаюча роль транснаціональних корпорацій у розвитку міжнаро-

дної торгівлі в світовому господарстві пояснює економічні процеси в умовах 

монополістичної і олігополістичної конкуренції. Очевидним є факт, що міжна-

родна торгівля відбувається між промислово розвиненими країнами з приблиз-

но однаковим відносним забезпеченням факторами виробництва. Це вказує на 

те, що значна частина міжнародної торгівлі цих країн має внутрісекторний ха-

рактер.  

Перші фундаментальні праці по новій теорії торгівлі належать П. Кругману 

(1979), К. Ланкастеру (1980), А. Діксіту і В. Норману (1980), які презентували 

моделі торгівлі диференційованими товарами, котрі виробляються за умов ефе-

кту зростаючих масштабів виробництва. Основні ідеї були запозичені із теорії 

промислової організації, відображеної в працях А. Спенса (1976), А. Діксіта і 

Дж. Стіґліца (1977), і К. Ланкастера (1979). 
Частина праць, в яких розглядаються проблеми нової теорії торгівлі, побудована на основі теорії 

монополістичної конкуренції Чемберлена та Робінсона і теорії олігополії Курно та Бертрана. 

Традиційна теорія міжнародної торгівлі ставить запитання: “Чому країни 

торгують?” Це запитання, на думку науковців, що представляють нову теорію 

торгівлі, сформульоване не досить коректно. Воно повинно бути поставлено та-

ким чином: “Чому товари і послуги обмінюються між країнами?” При відповіді 

на це запитання стає зрозуміло, що одиниця, яка приймає рішення, - це комер-

ційне підприємство, а не країна. 

Ефект масштабу може бути внутрішнім і зовнішнім стосовно фірми. Внут-

рішній ефект масштабу: середні витрати виробництва залежать виключно від 

обсягу виробництва певної фірми. Зовнішній ефект масштабу: середні витрати 

залежать від виробітку цілої галузі, а не окремої фірми (приклад – Силіконова 

долина). При зовнішньому ефекті масштабу досконала конкуренція вбачається 

можливою (вплив кожної фірми може бути настільки малим, що його можна іг-

норувати стосовно середніх витрат). При внутрішньому ефекті масштабу до-

сконала конкуренція є неможливою. Велика фірма є більш ефективною. Вироб-



 

ничі витрати на одиницю продукції знижуються завдяки розподілу постійних 

витрат на більший обсяг продукції, або завдяки навчанню та накопиченню до-

свіду у виробництві. Якщо галузь складається з невеликої кількості великих 

фірм, то існує стратегічна взаємозалежність між ними; фірми усвідомлюють, 

що вони можуть впливати на ціни, а отже моделі з внутрішнім ефектом масш-

табу передбачають умови недосконалої конкуренції (монополістичної та оліго-

полістичної конкуренції) 

Застосування теорій недосконалої конкуренції стосовно міжнародної торгі-

влі базується на ідеї про те, що торгівля сприяє зростанню розміру ринку. При 

цьому кожна країна одержує можливість спеціалізуватись на випуску товарів 

більш вузького асортименту, ніж при відсутності торгівлі. Однак, кожна країна 

може значно збільшити різноманітність товарів і їхній доступ для своїх спожи-

вачів, купуючи в інших країнах ті товари, які вона не виробляє сама. 

Нова економічна географія намагається пояснити чому фірми і/або робіт-

ники споріднених галузей мають тенденцію розміщуватись в одному регіоні, 

чому виникають такі поняття як “центр” і “периферія”. Основна ідея: за умов 

досить відчутного ефекту зростаючих масштабів виробництва, фірми намага-

тимуться обслуговувати ринок однієї території; щоб мінімізувати витрати, 

пов’язані з розміщенням, фірми вибирають місцевість з легким доступом до ве-

ликого ринку постачання через зв’язки до продавців проміжних товарів 

(backward linkage); фірми вирішують розміщувати свої виробничі потужності 

там, де є високий внутрішній попит. Вони це роблять через зв’язки до покупців 

готової продукції (forward linkage); якщо “виробничий пояс” уже встановився, 

то існують сили, які продовжують утримувати його в цілісності. 

    Доцентрові сили, що викликають географічну концентрацію виробницт-

ва:   1) ефекти розміру ринку (прямий і зворотній зв’язок ); 2) агломерація рин-

ку праці (особливо висококваліфікованих працівників); 3) інші переваги конце-

нтрації (близькість розміщення покращує обмін технологіями).  

   Відцентрові сили, що викликають розсіювання виробництва в просторі: 

1) немобільність факторів (виробництво змушене розміщуватись там, де є в на-



 

явності земля, природні ресурси, а іноді й праця); 2) земельна рента (якщо фір-

ми концентруються на одній території, то попит на землю зростає, підвищуючи 

земельну ренту); 3) інші недоліки концентрації (перенаселення, криміногенне 

середовище тощо). 
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ВПЛИВ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА РОЗВИТОК 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ 

В контексті європейських інтеграційних процесів особливого значення набувають  міжрегіональні форми 

взаємодії двох суміжних держав. Однією із форм такої співпраці є єврорегіон. З одного боку, участь в системі 

єврорегіонів може постати фактором динамізації соціально-економічного розвитку окремих областей, районів, 

територій нашої держави, а з іншого – єврорегіони виступають фактором активізації участі України в процесах 

розширення ЄС, уніфікації режимів торгівлі, господарювання та механізмів соціального управління. [1, с.123]. 

Необхідність державного регулювання процесів транскордонної співпраці в Україні обумовлюється та-

кими причинами: потребою інтенсифікації транскордонних зв'язків прикордонних регіонів та їхнім включенням 

у європейські інтеграційні процеси; потребою використання геополітичного фактора, переваг міжнародного 

поділу праці, експортного потенціалу прикордонних регіонів України та можливостей ринків країн-сусідів; 

прискоренням ринкового реформування країни та підвищенням ефективності національної економіки загалом і 

регіональної зокрема [ 2, с.339].  

В традиційному для вітчизняної економічної науки розумінні, єврорегіони виступають формою налаго-

дження прикордонного співробітництва. В. Новицький визначає прикордонне співробітництво як “комплекс 

форм та інструментів взаємодії між партнерами, які здійснюють кооперацію у сферах промисловості, сільського 

господарства, транспорту та комунікацій, рекреації та охорони навколишнього середовища, ведуть торгівлю, 

виступають інвесторами та реципієнтами капіталів, а також реалізують інші форми взаємовигідного соціально-

економічного партнерства на географічно близьких територіях” [3, с. 651]. Транскордонне співробітництво дає 

вагомий поштовх для досягнення Україною своїх амбіційних цілей щодо вступу до СОТ та ЄС. Яскравим при-

кладом для нас є Польща, для якої початковим етапом на інтеграційному шляху постало створення саме подіб-

них міжнародних утворень з Німеччиною на прикордонних територіях.  

Дійсно, теза про те, що об'єднана Європа, це перш за все – Європа регіонів набуває практичного підтвер-

дження, наповнення реальним змістом.  

Слід зазначити, що, на відміну від загального інтеграційного процесу у на-

пряму до ЄС, співробітництво в рамках єврорегіонів для України має певні по-

зитивні результати. Особливо сказане стосується єврорегіонів “Карпатський 

міст”, а також “Буг”. Відносно менш ефективними є єврорегіони "Нижній Ду-



 

най" та "Верхній Прут" – як зазначають деякі експерти це пояснюється тим, що 

адміністративні та політичні інструменти, які застосовувалися при ініціації 

останніх проектів є недостатніми, отже в подальшому слід подбати про більшу 

самостійність місцевих органів влади та всебічне підключення до взаємовигід-

ного співробітництва приватного сектора [1, с.129]. 

Отже, зараз відбувається трансформація всіх країн світу в новий якісний 

стан. Україна також ставить своєю метою інтеграцію у світове господарство. 

Для такого процесу на даний момент у країні існують необхідні передумови: 

наявність могутнього ресурсного, виробничого й інтелектуального потенціалу. 

Однак при цьому відсутній чіткий механізм реалізації наявного потенціалу. Са-

ме тому державі необхідно чітко усвідомлювати, що основними умовами інтег-

рації є наявність вірних політичних рішень уряду, політична й економічна ста-

більність, а також розвинута інфраструктура.  

Задачі вибору сучасної української стратегії і тактики відносно ЄС, як 

правило, розглядають в економічному контексті, що означає з одного боку, пра-

гматизм і реалізм постановки цілей інтеграційної політики, а з іншого боку - 

розуміння того, що організаційні форми співробітництва не є постійними, сфо-

рмованими раз і назавжди структурами, а такими, що еволюціонують у процесі 

осмислення ретроспектив і перспектив євроінтеграції.  
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СУТНІСТЬ І СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Однією із найвизначальніших характеристик сучасного світового економі-

чного розвитку став процес глобалізації, що охопив усі сфери життєдіяльності 

суспільства. У наш час, коли у міжнародному співтоваристві вже дуже виразно 

виявляються ознаки глобальної економічної системи, коли ця система виступає 

як історичний виклик, альтернативою для будь-якої країни залишається лише 

питання, чи прийме вона цей виклик, чи ж відійде в історичне небуття. Саме у 

цьому і полягає актуальність даної теми для сучасності, а особливо для України 

– країни, що тільки-но стала на шлях міжнародного співробітництва та еконо-

мічної інтеграції. 

На основі опрацьованих праць та досліджень можна стверджувати наступ-

не: існує низка розбіжностей як у тлумаченні поняття “глобалізації”, так і у ви-

значенні її наслідків. Для усвідомлення її сутності та значення надзвичайно ва-

жливою і очевидною стала необхідність чіткого розмежування таких категорій, 

як “інтернаціоналізація господарського життя”, “міжнародне економічне спів-

робітництво” та “міжнародна економічна інтеграція”, що ми і намагалися зро-

бити у даній роботі. 

Глобалізація відкриває широкі можливості перед всесвітнім розвитком, але 

цей процес не є рівномірним. Деякі країни стають інтегрованими в глобальну 

економіку швидше за інші, і, як наслідок, розвиваються швидкими темпами, а 

також зменшують рівень бідності, іншим же загрожує певна технологічна від-

сталість, економічні та фінансові кризи та найнебезпечніше - залежність від пе-

рших. Отже, виникає проблема поділу світу на багатий та бідний, а також за-

гроза нерівноправної участі у світових економічних процесах [1]. 

Сьогодні виразно простежується формування трьох глобальних геоеконо-

мічних зон, що безпосередньо впливатиме найближчими десятиліттями на по-

літичний клімат планети: Європейської, Північноамериканської та Азіатсько-

Тихоокеанської співробітництва. Ядрами інтеграційних процесів в цих зонах 



 

стали регіональні організації Європейський Союз (ЄС), Північноамериканська 

зона вільної торгівлі (НАФТА), Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробі-

тництво (АТЕС). В межах цих організацій виникає й нова система лідерства [2].  

Незважаючи на певні успіхи у економічних реформах та у зовнішньому се-

кторі, Україна все ще залишається поза найважнішими світовими тенденціями, 

тому так важливо осмислити, що таке глобалізація для України.  

Основними проблемами на шляху до економічного зростання через призму 

глобальних тенденцій світового розвитку для таких країн, як Україна, є: по-

перше, інтереси і глобальна конкуренція, що жорстко обмежують можливості 

технологічних проривів відсталих країн, оскільки у них самих немає достатніх 

інвестицій у нові високі технології; по-друге, негативний і стримуючий вплив 

“глобальної влади”, яка прагне монополізувати своє технологічне лідерство, 

утримувати його на всіх захоплених напрямках [3, 14].  

Вигідне геополітичне розташування України на карті транснаціональних 

транспортно-комунікаційних коридорів, на території якої перетинаються два 

головних їх напрямки: "Північ - Південь" та "Європа - Азіатсько-

Тихоокеанський регіон" через Кавказ і Центральну Азію; досить прийнятна 

транспортно-комунікаційна інфраструктура; наявність численного корпусу ви-

сококваліфікованих робітників, інженерно-технічних і наукових працівників, 

спроможних забезпечити наукоємні технології виробничо-технічних секторів 

сучасної економіки – це те, що дає причини говорити про значні перспективи 

України у “глобалізаційному розподілі світу” [4, 359]. У теперішній глобальній 

ситуації Україна, як і інші країни, що розвиваються, жорстко травмується рап-

товою відкритістю і борговою залежністю. Саме тому основним завданням для 

України має бути формування належної законодавчої бази, сприяння залученню 

інвестицій та підтримка “малого бізнесу”, захист національного виробника про-

тягом найближчого часу свого становлення у глобальному середовищі і до до-

сягнення необхідного рівня міжнародної конкурентноздатності. Також без де-

мократизації та реального народовладдя нереально протистояти сильнішому 



 

тиску глобальної експансії. І, звісно ж, не лише визнання, а справжнє і ефекти-

вне становлення ринкової економіки – це запорука успіху України [3, 21].  
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СЕКТОРІВ  

УКРАЇНИ І ЄС 

Наприкінці 1990-х рр. визначальними рисами розвитку світового господар-

ства стали глобалізаційні процеси та енергетичний дефіцит, що за прогнозами 

будуть мати місце принаймні в першій половині поточного сторіччя. Європей-

ський союз як унікальна геополітична формація відчуває загрозу енергетичній 

безпеці, що з часом може вплинути на темпи чи глибину консолідаційних про-

цесів.  

В свою чергу, новостворена європейська держава Україна не визначається 

енергетичною самодостатністю в світовому господарстві. Критеріями енерге-

тичної самодостатності є не лише забезпеченість відповідними паливно-

енергетичними ресурсами, а й наявна інфраструктура, рівень економічної без-

пеки, факторної продуктивності, стан екологічного середовища тощо [1]. Од-



 

нак, не можна ігнорувати факт значного поступу в сфері внутрішньої консолі-

дації енергетичного сектору.  

Стратегічний курс України на інтеграцію в ЄС вимагає від неї інтенсифі-

кації реформаційних процесів в енергетичному секторі з метою його наближен-

ня до стандартів ЄС. Навіть, якщо гіпотетична кардинальна зміна зовнішньо-

економічного курсу матиме місце, статус важливої транзитної країни, а також 

необхідність надійного постачання енергоресурсів в країни-члени ЄС зо-

бов’язує Україну орієнтуватися та імплементувати європейські стандарти енер-

гетичного сектора. 

Спільна енергетична політика ЄС в комплексному її форматі започаткована 

після енергетичної кризи 1973-74рр. На сьогоднішній день вона не є достатньо 

інституційованою [1], що зумовлено небажанням деяких країн-членів ЄС деле-

гувати свій енергетичний суверенітет наднаціональному органу.  

До особливостей енергетичного сектору ЄС слід віднести зростаюче в се-

редньому на 2% в рік споживання енергоресурсів, скорочення видобутку влас-

них традиційних паливних ресурсів через їх фактичну вичерпність, скорочення 

споживання та видобутку вугілля на користь нафти і газу, зростаючу залежність 

від імпорту енергоносіїв [2].   

 Особливості паливно-енергетичного сектора визначають також цілі енер-

гетичної політики ЄС. Це забезпечення надійності енергопостачання в умовах 

зростання залежності від імпорту, формування спільного внутрішнього енерге-

тичного ринку ЄС. Напрями енергетичної політики ЄС є адекватними його ці-

лям. До таких напрямів належать: диверсифікація імпорту енергоносіїв, енерго-

збереження, стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, підвищен-

ня рівня безпеки експлуатації енергетичної інфраструктури, створення спільно-

го європейського енергетичного простору тощо. 

Енергетичний комплекс України являє собою уламок енергосистеми коли-

шнього СРСР, а отже не є цілісним. Протягом майже 15 років незалежності бу-

ли зроблені певні спроби щодо нормалізації і оптимізації функціонування енер-

гетичного сектору. Його особливостями є нераціональне та зростаюче спожи-



 

вання енергоресурсів, дефіцит власних енергоносіїв (крім вугілля), погіршення 

стану інфраструктури, значна залежність від імпорту нафти і газу, непрозорість 

і корумпованість ринку, що стримує прихід серйозних інвесторів у даний сек-

тор.  

Інтегрування українського енергетичного сектору з європейським перебу-

ває лише на початковій стадії. Загалом ЄС має дванадцять вимог до потенцій-

них країн-кандидатів: енергетична стратегія, створення стратегічних запасів 

нафти, підвищення енергетичної ефективності, підвищення рівня використання 

джерел відновлюваної енергії, підвищення рівня безпеки ядерної енергетики, 

закриття небезпечних ядерних блоків, імплементація рекомендацій стосовно 

ядерної безпеки, лібералізація і відкриття енергетичних ринків, створення регу-

люючого паливно-енергетичний сектор і ядерну енергетику органу, створення 

незалежного оператора системи магістральних ліній електропередач, реструк-

туризація сектора твердих палив тощо. Крім цих базових вимог висуваються й 

інші, що залежать від важливості та стратегічного значення енергетичного сек-

тору країни для ЄС [1]. Важливою складовою інтегрування українського енер-

гетичного сектору з європейським є також наявність або перспектива спільних 

проектів. В цій ситуації Україна має багато потенційних можливостей. Серед 

основних необхідно виділити: ймовірний експорт електроенергії в країни ЄС 

внаслідок фактичного її надлишку від добудови блоків на хмельницький та рів-

ненській АЕС, а також модернізації Бурштинської ТЕС; проект Євразійського 

нафтотранспортного коридору – передбачає транспортування каспійської (мо-

жливо близькосхідної) нафти в країни ЄС територією України через нафтопро-

від Одеса-Броди. Останнім часом активно розглядається можливість розробки й 

газового коридору каспійсько-балтійськими шляхами; проект приватизації 

української газотранспортної системи, що перекачує близько 80% експортного 

російського природного газу; проект ефективнішого використання українських 

підземних газових сховищ [3]. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПЕРЕХІДНУ ЕКОНОМІКУ 

Практика ринкових перетворень в країнах Центральної та Східної Європи 

довела, що успішність реформ та їх результативність обумовлена не стільки ви-

бором шляху прискореного чи поступового реформування, скільки обґрунтова-

ністю та послідовністю обраного курсу. На думку критиків “шокової терапії”, 

неуспіх даної стратегії в низці країн зумовлений відсутностю правової бази, ін-

ституційних основ для її здійснення. Адже принципи “вашингтонського консе-

нсусу”, на якому базувалась “шокова терапія”, розроблялись для перебудови 

економіки в південноамериканських країнах, де ці основи були вже сформовані. 

Українська економіка виявилась неготовою ні теоретично, ні політично, ні 

практично, ні морально до швидкого реформування, опинившись в глибокій 

трансформаційній кризі. За розрахунками Світового банку, в 2000 р. обсяг на-

ціонального продукту України не досягав навіть половини ВВП 1990 р., при 

цьому виробництво зменшилось майже на 60%. Таким чином, глибина падіння 

економіки стала набагато більшою, ніж в часи Великої депресії в розвинутих 

країнах. Річний дохід на душу населення у 2000 р. становив 2200 дол. США, що 

є меншим ніж в Алжирі (4700), Єгипті (3000), Китаї (3800), Бразилії (6150), 

Польщі (4700) [1]. 
Останнє десятиліття характеризується якісними змінами в характері та механізмі міжнародних взаємо-



 

зв’язків. Це вимагає врахування особливостей сучасного етапу для створення відповідної основи для участі 

України в глобалізаційному процесі. Виникає завдання зробити процес входження України в глобалізований 

простір якомога безболіснішим та ефективнішим. Воно має цілу низку складових. Зокрема існує потреба актив-

ного залучення до функціонуючих механізмів економічного співробітництва і підвищення ступеня взаємодії з 

економіками інших країн. 

 Розгортання процесу глобалізації вимагає від України переорієнтації з стратегії економічного розвитку 

на основі наслідування розвинутих країн, що ґрунтується на повторенні їхнього шляху, до стратегії випере-

дження. Це, в свою чергу, передбачає активне впровадження новітніх технологій, сучасних засобів виробницт-

ва, інформаційно-телекомунікаційного забезпечення, що відповідає критеріям руху до постіндустріального сус-

пільства. Цьому сприятиме реалізація програми “Інформаційний трамплін: інформаційно-комунікаційні техно-

логії заради добробуту України в рамках програми розвитку ООН, що сприятиме зростанню частки інформа-

ційного продукту у ВВП. На сьогоднішній день ця частка становить 12%, тобто значно нижча, ніж в розвинутих 

країнах, де вона складає 20% [1]. 

Треба зазначити, що перспектива вступу України до СОТ вимагає не лише уніфікації стандартів вироб-

ництва продукції стосовно Європейського Союзу, але і поширення їх на угоди щодо виробництва та торгівлі зі 

своїми партнерами по пострадянському простору, зокрема з Росією. 

Розвиток глобалізації в галузі торгівлі відбувається внаслідок знищення національних кордонів при цир-

кулюванні товарів. У рамках СОТ здійснюється понад 90% світової торгівлі, що передбачає лібералізацію цієї 

сфери міжнародних економічних відносин, шляхом відміни нетарифних обмежень у взаємній торгівлі, а також 

послідовне зниження рівня імпортного мита. 

Країни з перехідною економікою, в тому числі і Україна, внаслідок недостатнього рівня розвитку націо-

нального виробництва неспроможні забезпечити високий рівень конкурентоспроможності своїх товарів на сві-

товому ринку. Це зумовлює суперечливий вплив вступу СОТ на їх національні економіки. 

Основними висновками щодо розгортання глобалізаційних процесів в країнах з перехідною економікою 

є: 

1. Розгортання фінансової глобалізації формує цілу низку складних економічних, правових та політичних 

проблем, вирішення яких необхідне для ефективного використання переваг глобалізації та запобігання її нега-

тивним наслідкам для української економіки. 

2. Перебільшена експортна орієнтація при позитивному впливі на стан платіжного балансу та збільшення 

валютних резервів зумовлює потенційну нестійкість фінансового ринку, спричиняє невиправданий поділ на 

відсталу “внутрішню” та успішну “зовнішню” економіку, гальмуючи оновлення виробничого потенціалу. По-

долання цієї суперечності має здійснюватися поєднанням підтримки експортноорієнтованих галузей та внутрі-

шнього споживчого та інвестиційного попиту на високотехнологічну продукцію. 

3. Глобалізацій ний процес розширює можливості використання прямих іноземних інвестицій для подо-

лання структурної кризи. Їх реалізація вимагає адаптації правової бази, детінізація руху капіталів, спрямування 

інвестицій на розвиток наукомістких та ресурсозберігаючих технологій для переходу до стратегії випереджаю-

чого розвитку. 
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ДУАЛІЗМ ЕКОНОМІКИ І ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ 

ПОШУКУ ПРИЧИН ЕКОНОМІЧНОЇ МАРГІНАЛІЗАЦІЇ СВІТУ 

Більшість економік країн, що розвиваються, характеризуються так званою 

“дуалістичністю”: сучасний, капіталомісткий промисловий сектор співіснує з 

бідним традиційним аграрним сектором. Відповідно, заробітна плата в першо-

му секторі висока, а в другому – значно нижча, що породжує проблему соціа-

льної нерівності. Прихильником підходу до дослідження причини бідності, що 

базується на дослідженні такого явища, як дуалізм економіки, є А. Л’юїс. На 

його думку, ефективність сільського господарства – життєво важливий чинник 

для економічного зростання в країнах, що розвиваються. Однією з причин бід-

ності та низьких темпів зростання в країнах, котрі розвиваються, що проявля-

ється в процесі торгового обміну з розвиненими країнами, є низька продуктив-

ність сільськогосподарського сектора. Перша модель А. Л’юїса базується на 

подвійній природі економіки, що розвивається. В моделі припускається наяв-

ність двох секторів. Сільськогосподарський сектор країн, що розвиваються, 

працює традиційно і в основному базується на самозабезпеченні. В ньому за-

йнята більша частина населення. Другим сектором є сучасний ринково-

орієнтований сектор, що в основному займається промисловим виробництвом. 

Економіка цих країн розвивається за рахунок останнього сектора, який розши-

рюється завдяки необмеженій пропозиції праці, що мігрує з сільськогосподар-

ського сектора. Робітники погоджуються на низьку заробітну плату, що відпо-

відає життєвим стандартам та традиціям слаборозвиненого сільського госпо-

дарства. Прибутки у сучасному “капіталістичному” секторі створюють зроста-

ючі заощадження, які фінансують розширення. 

У другій моделі А. Л’юїс визначив умови торгівлі як співвідношення між 

продуктивністю праці у сільському господарстві країн, що розвиваються, та 

розвинутих країн. Відповідно до цієї моделі, набагато нижча продуктивність у 



 

сільському господарстві країн, що розвиваються, порівняно з багатими країна-

ми, є визначальним фактором поточних умов торгівлі між двома групами країн, 

тобто, довгострокового розвитку умов торгівлі. 

Економічний дуалізм тісно пов’язаний з зовнішньоторговельною політи-

кою країн, що відзначаються цим явищем (хоча більшість з них вважають, що 

відсталість їх економік не має внутрішніх причин, а породжена несправедливим 

міжнародним порядком), причому цей зв’язок двосторонній. З одного боку, на-

явність дуалізму свідчить про невиконання ринком своїх функцій, оскільки в 

ефективно діючій економіці різниця в оплаті праці по секторах не може бути 

високою. Відповідно, якщо ринкові механізми дають збій, має місце відхилення 

від вільної торгівлі, а саме впровадження мит і квот на імпорт товарів, що кон-

курують з випущеною вітчизняною продукцією так званих “молодих галузей”. 

З іншого боку, саме політика імпортозаміщення, на думку багатьох фахівців, 

сприяє виникненню або, принаймні, поглибленню проблеми дуалізму економі-

ки. Так, Дж. Гарріс і М. Тодаро вважали, що диференціація в оплаті праці, по-

роджена державною підтримкою галузей промисловості, зокрема протекціоні-

стським захистом, призводить до зростання рівня безробіття в містах, від чого 

суспільство в цілому втрачає. І це окрім того, що зовнішньоторговельні обме-

ження викривлюють попит. 

Незважаючи на категоричні аргументи проти політики протекціонізму, іс-

нують підходи, які обґрунтовують необхідність захисту молодих галузей мало-

розвинутих країн. Прихильники так званої “доктрини нерівномірного розвит-

ку” вважають, що країни, котрі розвиваються, могли б підняти свою економіку 

за рахунок промислового сектора, якби не конкуренція з боку розвинених країн, 

яким просто “пощастило” історично випередити в економічному розвитку пер-

ших. Необхідність протекціоністського захисту могла б бути зменшеною у ви-

падку, якби розвинуті країни також, в свою чергу, мінімізували торговельні 

бар’єри на шляху промислового експорту країн, що розвиваються. Таким чи-

ном, проблема дуалізму економіки переходить на рівень міжнародної торгове-

льної політики.  



 

Зв’язок торговельної політики, в цьому випадку вже міжнародної, дослі-

джується також у концепції “нееквівалентного обміну”: країни, що розвивають-

ся, експлуатуються розвинутими країнами через міжнародну торгівлю (перші 

затрачають значно більше фактору праці на виробництво товарів, що експор-

туються в розвинуті країни, ніж останні затрачають на товари, що постачаються 

в обмін на отриману з країн, котрі розвиваються, продукцію) і за рахунок цього 

бідніють. Хибність думки була доведена ще теорією порівняльних переваг Д. 

Рікардо, але досі використовується як аргумент в ході ведення діалогу Північ-

Південь. Однак під час Уругвайського раунду розвинутими країнами була ви-

сунута як антитеза концепція «соціального демпінгу», до якого вдаються бідні 

країни завдяки міжнародній диференціації в оплаті праці. 

Проблему “дуалістичної економіки” можна також досліджувати у регіона-

льному контексті. Диспропорція в економічному і соціальному розвитку регіо-

нів в середині країни спостерігається не лише в малорозвинутих країнах, а й у 

розвинутих, однак, на відміну від останніх, перші не в змозі віднайти достатньо 

внутрішніх джерел для подолання депресивності окремих територій. Це, відпо-

відно, вимагає активізації міжнародних програм, спрямованих на “підтягуван-

ня” периферійних регіонів країн. 
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ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТУ І ПРИРОДИ МІЖНАРОДНОГО 

РИНКУ ПОСЛУГ 

Динамічний прорив послуг на світові ринки та зростання масштабів ринку 

послуг є не єдиним феноменом сучасної світової економіки. Більшу увагу при-

вертає трансформація самого змісту та структури міжнародного ринку послуг. 

Це явище досліджується сьогодні на рівні ООН, зокрема Організації з економі-

чного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і ЮНКТАД, Світової організації то-

ргівлі (розглядається та обговорюється на її конференціях), у науково-

дослідних інститутах багатьох країн, оскільки змінює характер усієї світової 

економіки. Трансформація міжнародного ринку послуг зумовлена низкою чин-

ників, що супроводжують процеси глобалізації, а саме: 

• науково-технічним прогресом. Основний вплив науково-технічні іннова-

ції здійснюють на галузеву структуру міжнародного ринку послуг. В останнє 

десятиліття з’явилися нові види послуг, які в ООН визначаються як нові та ди-

намічні: послуги з введення та перенесення даних, обробка даних і просте голо-

сове та он-лайнове обслуговування відносин з клієнтами, послуги у галузі теле-

обробки, 3-D моделювання, розробка програмного забезпечення для бізнес-

процесів та інші [1]. Стрімке зростання ролі інформаційних послуг зумовлене 

радикальними змінами у інформаційних технологіях та телекомунікаційних си-

стемах. Так, вартість інформаційної одиниці, що обробляється комп’ютером, 

впала на 90% з 1960 по 1999р., а зростання продуктивності у інформаційному 

секторі за останні 25 років у 5 разів перевищувало зростання продуктивності у 

інших галузях [2, 20]. Такі зміни значно прискорили рух інформації в просторі, 

що дало можливість розширити спектр фінансових, ділових, консалтингових та 

освітніх послуг, підвищило якість їх надання; 

• появою та розвитком Інтернету. Розширення всесвітньої інформаційної 

мережі змінює сам характер міжнародного ринку послуг: він перетворюється на 

ринок он-лайн. Так, наприклад, 25% споживачів туристичних послуг в ЄС за-



 

мовляють та оплачують їх через Інтернет, за прогнозами експертів, через 2 роки 

ця цифра досягне 50%. У 2004 р. продажі туристичних послуг через web-

мережу склали 89 млрд. дол. у світі [3, 52]. Таким чином, „невидима торгівля”, 

як раніше називали торгівлю послугами, стає все більш невидимою. Цьому 

сприяє також розробка правового регулювання операцій в Інтернеті, законодав-

ства щодо захисту прав інтелектуальної власності, вироблення правил щодо за-

стосування електронного підпису тощо. 

Науково-технічний прогрес та розвиток Інтернет-технологій зумовив таке 

явище, як делокалізація багатьох видів послуг, а також розрив у часі виробниц-

тва послуги та її споживання, що змінило саме розуміння поняття „послуга”. 

Тепер стало можливим їх накопичення, збереження і передача на відстані, спо-

живання у різних формах та у будь-який час. 

• Політика лібералізації, що проводиться урядами багатьох країн і СОТ. Ця 

політика змінює регіональну структуру міжнародного ринку послуг, прискорює 

вихід на нього країн з перехідною економікою і країн, що розвиваються. 

• Поширення процесів транснаціоналізації економіки. Внаслідок цього зро-

стає обмін послугами між ТНК, а також між філіалами у різних країнах в межах 

самих ТНК. Підвищується роль надання послуг шляхом комерційної присутно-

сті. Так, виручка від надання послуг у такий спосіб в структурі реалізації послуг 

на міжнародному ринку становить сьогодні вже 50%, в той час як від транскор-

донної торгівлі – близько 30%, інших форм надання послуг – 20% [4, C.39]. 

• Зростання мобільності факторів виробництва. Зростання мобільності тру-

дових ресурсів активізувало надання послуг шляхом присутності фізичних осіб, 

а прискорення руху капіталу сприяло створенню ТНК і, відповідно, наданню 

послуг шляхом комерційної присутності. Масштаби таких змін можна оцінити, 

порівнявши обсяги прямих іноземних інвестицій у 1973р. (165 млрд. дол.) та у 

2001р. (6846 млрд. дол.) [2].  

Окрім перелічених проявів трансформації природи міжнародного ринку 

послуг, сьогодні спостерігається мультиплікаційний ефект розвитку цього рин-



 

ку (розвиток одних видів послуг зумовлює розвиток інших), що є однією з при-

чин його стрімкого зростання. 
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УКРАЇНА - ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ 

Сучасний стан української економіки та рівень економічного співробітниц-

тва з ЄС не зумовлюють ані швидкого вступу України до цього інтеграційного 

утворення, ані її ізоляцію у разі розширення останнього. Наслідки процесу 

розширення ЄС для України переважною мірою визначатимуться, з одного бо-

ку, внутрішніми інституційними та структурними перетвореннями в Євросоюзі 

в його розширеному вигляді, стратегією зовнішніх відносин ЄС на східному 

напрямі, а з іншого - здатністю України до ефективних інституційних і струк-

турних перетворень всередині країни [2].  

Структура зовнішньої торгівлі України характеризується невеликою част-

кою продукції машинобудування та високою питомою вагою товарів з низьким 

рівнем промислової переробки, що свідчить про несумісність структури україн-

ської торгівлі та структури її порівняльних (конкурентних) переваг зі структур-



 

ними пріоритетами розвитку ринку ЄС. Після вступу до ЄС нових країн-членів 

ця структурна несумісність може закріплюватися. Проте, це не є проблемою, 

що випливає з розширення ЄС, - це проблема значного відставання України від 

нових країн ЄС-10 за параметрами структурного розвитку економіки.  

Розширення ЄС може призвести до загострення конкуренції між українсь-

кими виробниками та підприємствами нових членів ЄС на спільному ринку Єв-

росоюзу. Але це торкнеться переважно підприємств сектору чорної металургії. 

Проте, цей вплив може бути обмеженим - через приєднання нових членів ЄС до 

європейських соціальних стандартів і норм захисту довкілля. Україна може на-

віть посилити свої конкурентні переваги в секторах, особливо чутливих до кон-

куренції за ціновими параметрами товарів - адже в нових членах Євросоюзу 

зросте вартість виробництва. Це створить стимули до перенесення окремих, 

більш простих, виробництв на територію України. Але навряд чи такий розви-

ток можна віднести до сприятливих з точки зору довгострокової стратегії Укра-

їни.  

Позиції українських виробників продукції з підвищеним рівнем доданої 

вартості в коротко- та середньостроковій перспективі істотно не зміняться - з 

огляду на незначні поточні обсяги такого експорту до країн-кандидатів. У дов-

гостроковій перспективі вони залежатимуть від досягнення Україною європей-

ських технічних стандартів і європейського рівня якості [3, 14].  

Позиції українських аграрних виробників на розширеному ринку ЄС зале-

жатимуть від двох чинників: по-перше, рівня їх відповідності стандартам Євро-

союзу; по-друге, тих змін, яких зазнає його Спільна сільськогосподарська полі-

тика. В цьому контексті Україна повинна чітко визначитися з пріоритетними 

напрямами зближення українських та європейських стандартів і технічних ви-

мог, що застосовуються в сільському господарстві.  

Не будучи членом СОТ, Україна не може ефективно протидіяти застосу-

ванню до неї в перспективі додаткових антидемпінгових і компенсаційних за-

ходів з боку нових членів ЄС. Це є ще одним аргументом на користь необхідно-

сті вступу України до Світової організації торгівлі, що дасть можливість нашій 



 

країні користуватися відповідними міжнародно визнаними механізмами захис-

ту своїх власних інтересів у цих питаннях.  

У зв'язку з розширенням ЄС для України дуже важливим стає вирішення 

питання про поліпшення режиму торгівлі з ЄС у цілому. Зокрема, це стосується 

надання Україні статусу країни з ринковою економікою у повному обсязі, а не 

лише в межах антидемпінгових розслідувань. У перспективі засобом вирішення 

багатьох проблем може стати укладання угоди про вільну торгівлю між Украї-

ною та ЄС, що передбачено чинною Угодою про партнерство та співробітницт-

во [6, 9].  

Але питання вступати або не вступати Україні в ЄС залежить не лише від 

країн ЄС. Євроінтеграційний шлях хоча і є на сьогодні єдиною виправданою та 

консолідуючою ідеєю, певним дороговказом для нашого суспільства, втім, до-

сягнувши одного дня економічного рівня розвитку країн ЄС, українці можуть 

замислитися над тим, чи варто позбуватися суверенітету. Адже приєднання до 

Євроклубу крім переваг має один вагомий недолік – часткове позбавлення су-

веренітету в питаннях економічної політики, в прийнятті рішень, у т.ч. політич-

них на користь інституцій ЄС. Не слід забувати, що саме з цих міркувань країни 

з досить високим рівнем розвитку такі як Норвегія, Ісландія та Швейцарія до 

цього часу не приєдналися до ЄС, а Велика Британія не бажає приєднуватися до 

Єврозони.  
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СТВОРЕННЯ ПОТУЖНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВО-

ФІНАНСОВИХ ГРУП ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЕКСПАНСІЇ ТНК 

 Сучасний світ розвивається в напрямку утворення глобальної економіки. 

На початку третього тисячоліття виник глобально функціонуючий світовий ви-

робничо-господарський механізм , складовими якого є окремі національні еко-

номіки. 

Наслідки глобалізації світової економіки для процесів конкуренції неодно-

значні : попри її позитивний вплив чітко проявляється монополізація світового 

виробництва транснаціональними компаніями, тобто сучасний глобальний еко-

номічний розвиток характеризується поєднанням двох суперечливих тенденцій: 

1) підпорядкування світової економіки інтересам міжнародних фінансово-

економічних організацій та транснаціонального капіталу; 2) конкуренції націо-

нальних економічних систем - з іншого. 

Багато ТНК досить великі і мають монопольну владу. За даними ООН сві-

това чисельність ТНК – більше 65 тисяч. Вони контролюють понад 850 тисяч 

афілійованих зарубіжних компаній. Структура розташування материнських 



 

компаній виглядає таким чином: в індустріально розвинутих країнах діє 80 % 

материнських компаній, у країнах, що розвиваються – 19,5 %, у постсоціалісти-

чних країнах – 0,5 % [1,с. 153-162]. Деякі ТНК за обсягом виробництва переви-

щують цілі країни, а керівники таких фірм найчастіше ведуть справи безпосе-

редньо з главами держав. Нерідко ТНК, які діють в багатьох країнах і прагнуть 

одержувати надприбутки та реалізовувати свої конкурентні переваги, вплива-

ють на всі сфери суспільного життя. А найбільші та найпотужніші корпорації в 

змозі ухилитися від економічного і політичного контролю з боку приймаючих 

держав, задіявши при цьому підтримку міжнародних інститутів. 

Сучасні держави не можуть повністю протидіяти ТНК, світова економіка 

втратила позитивні ефекти від діяльності ТНК. На сьогодні склалась така ситу-

ація, коли держави змушені поступово (спочатку економічно, а потім і політич-

но) розділяти владу з наддержавними інститутами транснаціонального капіта-

лу. 

Інтегруючись у світову господарську систему, Україна невідворотно всту-

пила в конкуренцію за присутність на глобальних товарних ринках, у боротьбу 

за своє місце у світовій економіці, за захист своїх національних інтересів і від-

вернення можливих зовнішніх загроз для ефективного функціонування україн-

ської економіки [2, С. 30-57]. 

 Закономірність таких процесів обумовлює необхідність створення в Укра-

їні потужних промислово-фінансових об’єднань, які спроможні конкурувати з 

ТНК. Треба поступово включати економіку України в систему міжнародного 

поділу праці, світові інтеграційні процеси: Україна має галузі, які знаходяться 

на передових позиціях і здатні конкурувати з кращими світовими виробниками 

(аерокосмічна, літакобудування, танкобудування). 

Тобто, українська держава першочергово повинна виділити пріоритетні 

методи боротьби з негативними наслідками експансії ТНК: структурування ря-

ду вітчизняних підприємств з метою перетворення їх у потужні промислово-

фінансові об’єднання в зіставленні з міжнародними анологами. Як свідчить за-

рубіжний досвід, лише інтегровані утворення з сильним фінансово-



 

промисловим потенціалом здатні протистояти процесам поглинання національ-

ної економіки домінуючими ТНК. 

Література 

1. Стратегія розвитку України // Науковий журнал. Гол. ред. О.П. Степанов. 

– К.: НАУ. – 2004. – Вип. 1-2. 

2. Шнипко О.С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, 

механізми реалізації. – К., 2003.  

 

Петро РЕНДОВИЧ 

Тернопільський державний економічний університет 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОЦЕСІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

На сьогодні актуальним для України економічним питанням є інтеграція 

країни у міжнародний інвестиційний ринок капіталів. Особливої гостроти ця 

проблема набуває в процесі євроінтеграції. 

Україна є країною з вражаючим простором для інвестиційної діяльності за-

вдяки багатим природним ресурсам, значному людському потенціалу, розвине-

ній інфраструктурі, високій потенційній ємності внутрішнього ринку. Однак, 

дуже низькі реальні обсяги як вітчизняних, так і іноземних інвестицій свідчать 

про вкрай недостатнє використання інвестиційного потенціалу України. Тому, 

важливим завданням держави у процесі реалізації політики щодо інвестиційної 

діяльності є ґрунтовний аналіз інвестиційного потенціалу країни та позиціону-

вання країни на світових ринках інвестицій в умовах глобальної інтеграції рин-

ків капіталів.  

Залучення іноземних інвестицій для розвитку національної економіки при-

скорює її входження до світової господарської системи. Інвестиційна проблема 

є критерієм зрілості ринкових реформ, довіри світового співтовариства до полі-

тичного курсу держави. 



 

За умов гострої нестачі власних економічних ресурсів, необхідних для від-

новлення національного виробництва, стабільного економічного розвитку краї-

ни, проведення структурної перебудови та розв’язання проблем євроінтеграції 

України, важливого значення набувають питання щодо використання зовнішніх 

джерел фінансування. На жаль, поки що інвестиційна активність України, не-

зважаючи на деяке пожвавлення, починаючи з 1999 р. не може вважатися задо-

вільною. На кожного українця припадає у 15-20 разів менше зарубіжних вкла-

день, ніж на поляка, чеха чи угорця. 

Україна вбачає одне з найприорітетніших своїх завдань у налагодженні 

ефективних та гідних її потенціалу зв’язків з ЄС. Провідними формами еконо-

мічного співробітництва між Україною та ЄС є торгівля та інвестиційна діяль-

ність. Перехід економіки України до ринкових відносин вимагає значних інвес-

тицій. Це пов’язано з необхідністю перепрофілювання більшості підприємств, 

акціонуванням, приватизацією та іншими процесами ринкової трансформації. 

Сучасна інвестиційна політика в Україні має бути загальнодержавною, ви-

переджати хід подій, спиратися на систему гарантій. Для поліпшення інвести-

ційного клімату в Україні необхідно: дотримуватись вимог економічних зако-

нів, насамперед законів вартості, грошового обігу, пропорційності тощо; здійс-

нити комплекс заходів щодо стимулювання платоспроможного попиту насам-

перед за рахунок істотного підвищення заробітної плати; посилити роль держа-

ви у банківській системі створенням державних спеціалізованих банків (земе-

льних, інвестиційних тощо) і помітним здешевленням на цій основі кредитів та 

їх спрямуванням на структурну перебудову й вирішення інших проблем; осно-

вними джерелами капіталовкладень для виконання державних програм з осво-

єння нових видів конкурентоспроможної продукції повинні стати державні дов-

готермінові позики, кредити банків, кошти підприємств, отримані завдяки на-

данню державою податкових пільг, випуск акцій та їх продаж населенню за 

умови надання державою пільг при оподаткуванні дивідендів та гарантії їх 

отримання, частина коштів державного бюджету; надати пільги та допомогу ві-

тчизняним товаровиробникам, які експортують свою продукцію і вкладають 



 

кошти в галузі й виробництва, зорієнтовані на випуск конкурентоспроможних 

товарів. 

На даному етапі європейської інтеграції основною економічною, соціаль-

ною і політичною метою є забезпечення стабільного економічного зростання і 

збільшення робочих місць. Розробка такої двоєдиної стратегії вимагає узго-

дження макроекономічних заходів і координування її з національними та регіо-

нальними політиками для забезпечення стабільності цін і громадських фінансів. 

В аспекті економічної інтеграції України в ЄС доцільним є вивчення досві-

ду Східноєвропейських країн щодо прискорення формування (удосконалення) 

законодавчих і організаційних передумов просування їх в ЄС. Це стосується, у 

першу чергу, законодавчого закріплення напрямів реалізації стратегії України 

щодо вступу до ЄС.  
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 ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З СНД ТА ЄС ПОВ’ЯЗАНІ З 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ 

 Зміни, які відбулися останніми десятиліттями у світовій економіці, та 

швидкість, з якою вони продовжують наростати, спонукають держави створю-

вати нові механізми регулювання валютних відносин, які зміцнювали б зв’язок 

між потребами реального сектора економіки та потенціалом валютного ринку, 

зокрема, в рамках міждержавних інтеграційних структур. Сьогодні у світі укла-



 

дено близько 85 регіональних економічних угод, але не всі вони діють ефектив-

но. 

Не слід розраховувати на економічне зростання лише в результаті утворен-

ня валютного союзу. Не існує беззаперечних теоретичних моделей безумовної 

здатності валютного союзу прискорювати економічний розвиток країн. Слід 

враховувати також те, що фінансові, зокрема валютні, системи належать до 

складних структур із нелінійним розвитком. Ефективні форми валютної інтег-

рації є похідними від специфічних потреб національних фінансових ринків, які 

опосередковують функціонування власних реальних економік і мають забезпе-

чувати національні економічні інтереси. 

Потреба в економічній, зокрема валютній, інтеграції виникає тоді, коли 

економічна політика країн здійснюється приблизно в одному напрямі внаслідок 

схожих економічних умов, що дає змогу скористатися певними вигодами у разі 

координації дій. 

Нині в Україні існують інтеграційні плани як щодо ЄС, так і щодо СНД. 

Найбільші обсяги торгівлі припадають саме на ці регіони. Так, сукупний зовні-

шньоторговельний оборот із країнами СНД та Балтії сьогодні становить майже 

половину обсягів, із країнами ЄС – близько п’ятої частини. За останнє десяти-

ліття співвідношення між цими регіональними інтеграційними угрупованням 

суттєво змінилось. У СНД сукупний валовий продукт зменшився удвічі. Якщо 

напередодні реформ частки СНД та ЄС у світовому валовому продукті співвід-

носилися як 1 : 4, то через сім років це співвідношення становило 1 : 10. 

На просторі СНД нині склалися специфічні умови для інтеграції. Розпад 

СРСР і РЕВ та утворення суверенних держав із ринковою орієнтованими еко-

номіками означав принципові зміни в інтеграційних відносинах. Варіант між-

народної „інтеграції згори” вже не відповідав новим відносинам у сфері вироб-

ництва, розподілу, обміну та споживання. Централізовану систему розподілу 

матеріальних і фінансових ресурсів та готової продукції замінили ринкові від-

носини у сфері відтворення, які мали опосередковуватися валютно-

фінансовими відносинами. Нові інтеграційні відносини на теренах СНД можуть 



 

будуватися тепер лише за принципами формування нових (або на новій основі) 

господарських зв’язків між суб’єктами ринку, які встановлюються з огляду на 

економічну доцільність. 

Унаслідок структурних змін в економіках країн СНД та неузгодженості дій 

держав – учасниць Співдружності падіння взаємного товарообігу відбувається 

швидшими темпами, ніж сукупного ВВП (останній знизився у два, а товарообіг 

– більш як у десять разів). Водночас динаміка товарообігу країн СНД із третіми 

країнами відповідає динаміці ВВП завдяки дії таких факторів: стабільність та 

прогнозованість правового поля у торгівлі; відшкодування більшістю держав – 

учасниць податку на додану вартість при здійсненні експорту товарів у треті 

країни та стягування його при експорті на ринок СНД; застосування у зовніш-

ньоекономічних розрахунках вільно конвертованих валют тощо. 

Для правового оформлення торговельних відносин колишні радянські рес-

публіки із 1992 року стали укладати двосторонні угоди. Однак для створення 

умов для стійких виробничих зв’язків та кооперативної торгівлі адекватною 

формою врегулювання зовнішньоторговельних відносин є багатосторонні уго-

ди, які визначають уніфіковані правила взаємної торгівлі. Значні розходження 

індексів реальних курсів національних валют країн, СНД та їх нестабільність 

теж сприяли скороченню взаємного товарообігу країн СНД. 

Природним результатом дії зазначених вище факторів для держав Спів-

дружності став пріоритет торгівлі з третіми країнами та формування взаємного 

товарообігу за залишковим принципом. За таких умов взаємний товарообіг 

держав СНД приречений скорочуватися до потреб у критичному імпорті енер-

гетичних ресурсів. Таким чином, без узгоджених дій держав використати інтег-

раційний потенціал „знизу” буде неможливо. 

Отже, для фінансових ринків країн СНД нині потрібні механізми, які б 

зменшували ризики при використанні національних валют у регіональній торгі-

влі, сприяли ії зростанню та відносному збалансуванню. 
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Для України об'єктивною потребою державного масштабу, що випливає з національних інтересів і 

економічної реальності, є розвиток вугільної промисловості як базового сектору економіки. Аналіз основних 

тенденцій розвитку світових і регіональних ринків енергоресурсів, а також можливостей реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу вугільної галузі України показав наявність основних передумов для 

підтримки, а в ряді випадків і посилення позицій України у світовому енергетичному просторі. 

Як відомо, основою інтеграційного процесу є збіг інтересів і користі бага-

тостороннього співробітництва держав-учасниць. При цьому варто зазначити, 

що в основі енергетичної корпоративної інтеграції лежать специфічні переду-

мови, обумовлені сировинною моделлю економічного зростання. Важливим є 

те, що незважаючи на усі складності й фінансові труднощі розвитку вугільної 

галузі України, домінуючою тенденцією її розвитку є посилення міждержавних 

взаємозв’язків і міжнародних інтеграційних процесів. Створюються системи 

економічного співробітництва, укладаються міждержавні економічні угоди й 

союзи. Зокрема, інтеграція має відбуватися за рахунок нарощування експортно-

го потенціалу, захисту внутрішнього ринку вугілля й підтримки національного 

виробника. 

За цих умов, важливою проблемою при вступі України до СОТ та інтегра-

ції вугільної галузі у світовий енергетичний ринок залишається здійснення за-

ходів щодо захисту інтересів національних виробників, збереження їх позицій 

на ринках збуту продукції вугільної галузі, усунення дискримінаційної торгове-

льної практики у зовнішньоекономічних відносинах України. 

Таким чином, пріоритети розвитку паливно-енергетичної інтеграції, пов'я-

заної зі становленням національних і міжнародних корпоративних структур, та-

кі: відновлення втраченого управління товарними, ресурсними, фінансовими 

(внутрішньо- і міжгалузевими) потоками; підвищення фінансово-економічної 

стійкості шляхом формування замкнутих циклів («виробництво – переробка – 

реалізація») у рамках конкретних об'єднань при знаходженні ними можливості 

визначеного міжгалузевого маневру ресурсами; стимулювання платоспромож-



 

ного попиту населення за допомогою перерозподілу, використовуючи методи 

внутрішньокорпоративного планування і керування сукупними доходами від 

реалізації товарної продукції між учасниками виробничого процесу відповідно 

до їхніх дійсних витрат; мобілізація інвестиційних ресурсів, технічне пере-

озброєння і модернізація виробництва на базі як внутрішніх заощаджень і засо-

бів учасників інтеграційного утворення (з наступною їх трансформацією у ви-

робничі інвестиції), так і зовнішніх джерел; сприяння реструктуризації збитко-

вих підприємств. 

У цьому зв'язку варто виділити функції міжнародних інтегрованих струк-

тур у вугільній промисловості:  інформаційне забезпечення програми технічно-

го переозброєння вугільної галузі з метою переходу перспективних шахт на ін-

тенсивну технологію видобутку вугілля; оснащення перспективних шахт кон-

курентноздатним, високопродуктивним і надійним очисним і прохідницьким 

устаткуванням, засобами підземного транспорту, шахтного підйому, стаціонар-

ного і допоміжного устаткування; забезпечення доступності середньо- і довго-

строкових кредитів; впровадження механізмів стимулювання інноваційної і 

технологічної активності суб'єктів підприємницької діяльності через розвиток 

патентування і захист інтелектуальної власності, конкурентноздатності продук-

ції вугільної промисловості, об'єднання інформаційних ресурсів у глобальному 

масштабі; стимулювання участі суб'єктів інноваційної діяльності в процесах 

міжнародного технологічного обміну із врахуванням життєвого циклу техноло-

гій, розширення внутрішнього ринку технологій; підвищення конкурентноздат-

ності економіки України.  

Організаційна політика функціонування міжнародних інтегрованих ком-

плексів у вугільній промисловості України передбачає:  активізацію інтеграцій-

них і маркетингових структур, що охоплюють мінерально-сировинний ком-

плекс;  розвиток венчурного інноваційного підприємництва; формування стабі-

льної і "прозорої" нормативно-правової бази, що дозволяє регулювати залучен-

ня інвестицій і підприємницьку діяльність інвесторів, розширення форм залу-



 

чення інвестицій в економіку; організацію системи гарантій, захисту і страху-

вання вітчизняних та іноземних інвестицій. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ І ФОРМУВАННЯ НАДНАЦІОНАЛЬНИХ 

ІНСТИТУТІВ 

Проблематика глобалізації є одним з найбільш актуальних питань в міжна-

родних економічних і політичних колах, що знайшло своє відображення у чис-

ленних теоретичних і практичних дослідженнях науковців з багатьох країн сві-

ту. 

Головним напрямком економічної глобалізації є глобалізація міжна-

родних фінансових ринків, або фінансова глобалізація. Глобалізація фінан-

сових ринків полягає в посиленні їх ролі в процесі руху ресурсів між краї-

нами, що супроводжується зростанням міжнародної мережі фінансових ор-

ганізацій та виникненням якісних змін в структурі управління організацій 

та філософії менеджменту. Іншими словами, вона сприяє посиленню взає-

мозв’язків національних фінансових ринків і перетворенню їх у єдиний за-

гальносвітовий потік.  

Необхідно зазначити, що глобалізація фінансових ринків сьогодні має ре-

волюційні за своїм ефектом наслідки. Нова ситуація у світі, що склалася напри-

кінці ХХ століття під впливом глобальних процесів розвитку, відкриває перед 

багатьма країнами широкі перспективи для співпраці, доступ до здобутків сві-

тової цивілізації. Глобальні ринки створюють нові можливості для зростання 



 

ефективності бізнесу, вони відкривають доступ до величезних ресурсів капіталу 

та технологій. Руйнуючи ізольованість національних ринків, вона сприяє інтег-

раційним процесам, посилює конкуренцію, розширює обсяги та масштаби ви-

користання фінансових ресурсів, які необхідні для розвитку національних еко-

номік.  

Водночас глобалізація ставить перед країнами і складні проблеми. Відкри-

тість національних ринків та розвиток транснаціональних структур досягли та-

кого рівня, що можливість держави впливати на свій економічний розвиток 

значно звузилася. Економічні процеси, особливо у валютно-кредитній сфері, 

набувши глобального характеру, стали менше піддаватись регулюючим зусил-

лям окремих, навіть дуже впливових країн. Крім цього, спостерігається суттєва 

зміна форми взаємодії даної сфери з державними органами регулювання. Якщо 

раніше протягом тривалого періоду часу національні фінансові ринки функціо-

нували та були підконтрольні державним інституціям в межах визначеної краї-

ни, то сьогодні за умов інтеграції національних ринків у єдине фінансове сере-

довище, національні держави втрачають свої позиції у застосуванні власного 

регуляторного арсеналу. Так, за оцінками Р. Аллена [1, 129], світовий фінансо-

вий ринок переміщує за місяць понад 3 трлн. доларів США із країни в країни, з 

яких 2 трлн. дол. США – гроші, що не контролюються державою чи іншими 

офіційними інститутами. 

За таких умов знижується ефективність державних інститутів, яким дедалі 

складніше впливати на процеси, суттєва (а часто і визначальна) частина яких 

відбуваються за межами, що знаходиться під їх владним контролем. Подібна 

ситуація має і політичні наслідки. Як зазначає А. Неклесса, транснаціональні 

фінансово-економічні інститути досягли такої ваги, що їх діяльність має "владні 

функції, які виходять за межі найбільш складних виробничих і ринкових зв'яз-

ків" [2] у результаті цього народжується нова, наднаціональна, система управ-

ління, інституціоналізована в ТНК і міжнародних організаціях –"Велика сімка", 

МВФ, Світовий банк. Проте, ефективність наддержавного втручання тим вища, 

чим більшу частину свого суверенітету держави-члени делегують таким глоба-



 

льним інститутам, чим повніше держави тримаються спільно розроблених пра-

вил гри не лише у своїй зовнішньоекономічній діяльності, але і у внутрішній 

економічній політиці. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що в процесі зближення національних 

економік та інтернаціоналізації фінансових ринків дедалі очевиднішою стає не-

обхідність розробки нових підходів до формування системи управління міжна-

родними фінансовими ринками, що базувалися б на єдиних стандартах і нормах 

функціонування. У світових наукових колах ведуться запеклі дискусії з приводу 

організації такої нової системи регулювання. Так, американські економісти до-

цільнішим вважають об’єднання органів фінансового управління у декілька по-

тужних інституцій для забезпечення конкуренції між ними та контролю за дія-

ми один одного. З огляду на практику ЄС, спостерігаються тенденції до транс-

формації суб’єктів грошово-кредитного регулювання, наслідком чого стало 

створення у 1998 році Європейського Центрального банку. Вітчизняні ж науко-

вці, зокрема З.О. Луцишин, пропонують створення Єдиного Всесвітнього Банку 

– як інституційної основи глобальної фінансової архітектури та головної коор-

динуючої установи [3]. При цьому каркас такої світової контрольно-

регуляторної архітектури має спиратися на дві опори – національні держави як 

основні низові регулятори, і певну наднаціональну структуру, яка буде коорди-

нувати і спрямовувати дії останніх.  

Таким чином, реалії та тенденції сучасного розвитку світової економіки 

ставлять на порядок денний питання розробки нових підходів та принципів що-

до формування системи управління процесами глобалізації, яка охопила всі 

країни і культури планети. Така система може бути сформована на наднаціона-

льному рівні і має відповідати тим загрозам та викликам, які несе глобалізація. 

Крім цього, всі елементи нової системи, в тому числі й Україна, мають адекват-

но реагувати на її вимоги (і неважливо чи йдеться про уніфікацію у сфері фі-

нансів чи у сфері інформатики) та розвиватися за її законами. 
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ДОНЕЦЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 

Донецька ТПП, яка є невід'ємною ланкою Торгово-промислової палати 

України, активно сприяє розвитку підприємницького середовища в регіоні, за-

вдяки чому завоювала авторитет і популярність не тільки на регіональному рів-

ні та в Україні взагалі, але й в Європейському співтоваристві.  
Основними напрямками діяльності Палати є сприяння підприємствам-членам ТПП у розвитку 

зовнішньоекономічних зв'язків, залучення в ДТПП нових підприємств і організацій, їхня всебічна підтримка. 

Членами Донецької торгово-промислової палати можуть бути комерційні й некомерційні організації, а також 

індивідуальні підприємці Донецької області. В даний час членами Палати є 546 підприємств і комерційних 

структур Донецького регіону.  

Візитною карткою ТПП стали її традиційні послуги, обсяг яких постійно 

зростає.  Комплекс послуг ДТПП можна об’єднати в три основні групи за сту-

пенем їхньої значимості, а саме: 1) життєво важливі для підприємств послуги – 

експертиза, декларування, переклади, сертифікація, інформаційні послуги; 2) 

важливі послуги – виставки, ЗЕД-консалтинг; 3) додаткові послуги – оцінка 

власності, організація тендерів, рекламно – видавничі, екологічні, юридичні, а 

також послуги штрихового кодування. 
У 2004р. в області штрихового кодування отримано 2852 нових свідчень на присвоєння товару ідентифі-

каційного номера в міжнародній системі ЕА UCC, що на 90% перевищує показник 2003року. Донецька ТПП 

входить у єдину інформаційну мережу ТПП України, що є частиною інформаційної мережі Міжнародної торго-



 

вельної палати, яка володіє одним із самих актуальних і великих інформаційних ресурсів світу. Пошук партне-

рів здійснюється на основі повної он-лайнової бази даних ділової інформації, що містить дані про 1,6 млн. ком-

паній-виробників, експортерів, імпортерів товарів і послуг з 72 країн світу.  

Одним з найважливіших стратегічних напрямків Донецька ТПП бачить освітню діяльність. Співробітни-

ками Палати проводяться семінари, тренінги, конференції для підприємств і організацій Донецького регіону з 

різних напрямків діяльності. У своїй повсякденній роботі Донецька ТПП надає величезного значення організа-

ції і проведенню виставок. У 2004р. їх пройшло 27. Учасниками заходів стали 1640 підприємств з усіх регіонів 

України. Загальна кількість відвідувачів виставок сягнула 195 210 чоловік [1, C.6-7].  

ДТПП має стійке фінансове становище. Доходи від реалізації послуг у 

2003р. збільшилися в порівнянні з 2002р. на 319 тис. грн., тобто на 8,6%. Відпо-

відно і витрати ДТПП зросли за цей період на 226 тис. грн. (12,3%). Прибуток 

до оподатковування складає 48,7% у 2003р. і  збільшилася приблизно на 5% у 

порівнянні з 2002р. Чистий прибуток підприємства, отриманий від наданих по-

слуг в 2003р. дорівнював 1457,9тис. грн., тобто складав 36,2% від загального 

доходу. Цей показник у 2003р. збільшився на 1,7% у порівнянні з 2002р. і на 8% 

у порівнянні з 2000р. [2, C.79]. 

Для створення повноцінної ринкової системи особливе значення має роз-

виток малого бізнесу. Найважливішою стратегічною метою своєї діяльності 

Донецька торгово-промислова палата визначила розвиток і комплексну підтри-

мку саме цього сектору економіки. Протягом усього 2004р. підприємства мало-

го бізнесу користувалися 50-процентною знижкою по річному членському вне-

ску. Для них передбачений також ряд інших пільг. Зараз підприємства малого 

бізнесу складають 42% від загального числа членів Палати, їх налічується 208 

[1, C.5]. 

Ключове питання для Донецького регіону, як ведучого експортера України, 

є зовнішньоекономічна діяльності. І тут у Донецької ТПП великі перспективи. 

В даний час Донецькою ТПП підписані угоди про співробітництво з 31 торгово-

промисловими палатами й організаціями близького і далекого зарубіжжя, у ра-

мках яких здійснюються спільні проекти, що сприяють налагодженню прямих 

ділових контактів між підприємцями. У 2004р. Донецьку ТПП з офіційними ві-

зитами відвідали також делегації посольств Франції, Фінляндії, Грузії, Узбекис-

тану, Кореї, Афганістану, ПАР. У ході візитів сторони обговорювали питання 



 

співробітництва, взаємодії в сферах економіки, торгівлі, утворення та зміцнен-

ня зв'язків між українськими бізнесменами і підприємцями своїх країн. 

Сьогодні Донецька ТПП виступає як один з найважливіших центрів про-

гресивних ідей у розвитку і становленні цивілізованих ринкових відносин у 

Донецькій області, як надійний союзник і помічник регіональних бізнес кіл. 
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ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК 

Забезпечення економічної безпеки, посилення інтеграційних процесів, ви-

рішення завдань щодо більш широкого входження України у світовий економі-

чний простір, освоєння нових зовнішніх ринків збуту вітчизняної продукції, ак-

тивний захист інтересів національного капіталу та виробників ключові завдання 

економічної стратегії нашої держави. Йдеться про реалізацію такої зовнішньої 

політики, яка дозволила б Україні посісти гідне місце у світовому поділі праці, 

міжнародній торгівлі та фінансах, сприяла організації її потенціалу.  

Україна чітко визначила свій внутрішній і зовнішньополітичний курс щодо 

європейської інтеграції. Він полягає у здійсненні економічних реформ, адапта-

ції українського законодавства до європейського, імплементації Угоди про пар-

тнерство і співробітництво з ЄС. 
Ключовим питанням для України є поглиблення відносин з Європейським Союзом і поступове входжен-

ня до його структур по мірі досягнення європейських стандартів у всіх найважливіших суспільних сферах. 

Необхідність консолідації українців навколо європейської ідеї розглядається як логічне продовження її 

еволюції і спроб реалізації на практиці в політико-економічному контексті суспільного руху.                    



 

Необхідно відмітити , що актуальність розгляду даного питання забезпечується також тим фактором, що 

з набуттям чинності 1 березня 1998 р. після її ратифікації національними парламентами країн-членів ЄС Угоди 

про партнерство та співробітництва між Україною та ЄС створено правові рамки для реалізації потенційних 

можливостей України зайняти свою “нішу” у європейському просторі 

Україна як суверенна держава поки що несуттєво впливає на МРТ та інтег-

раційні процеси, що відбуваються в світовій економіці, залишаючись упродовж 

довгого часу осторонь головних світогосподарських процесів.. Перебуваючи в 

центрі Європи, поряд з державами, що активно перебудовують свої економіки, 

Україна помітно відстала та не встигає за процесами, що відбуваються в сусід-

ніх господарствах.  

Європейський вибір України не має на увазі її однозначного тяготіння до 

Європи, а передбачає створення системи взаємовідносин України в просторі 

Росія-Європа-Північна-Америка-Чорноморря-СНД.Саме ця система в глобаль-

ному контексті визначає набір стратегій та перспектив шляхів розвитку України 

в ХХІ ст. Європейський вибір, в свою чергу, відкриває нові перспективи для 

співробітництва України з розвинутими країнами континенту, економічного 

розвитку, соціального й інтелектуального прогресу, зміцнення позицій держави 

в міжнародній системі координат. Для України європейська інтеграція – це 

шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх техно-

логій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, 

можливість виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС. 

У політичному аспекті європейська інтеграція детермінує модернізацію 

правового поля української держави, демократизацію її політичної й інституці-

ональної систем. 
Прийняття спільної стратегії ЄС щодо України під час Гельсінського самміту засвідчило, що 

співробітництво з Україною становить особливий інтерес для країн-членів ЄС. Спільна стратегія ЄС, ухвалена 

на базі УПС, визначила пріоритетні напрямки політики країн-членів, а також інституцій Євросоюзу щодо 

України на чотирирічний термін. Спільна стратегія вперше задекларувала політичне визначення Євросоюзом 

європейських прагнень України, а також підтвердила курс на стратегічне партнерство з нею. Значним кроком 

на шляху наближення України до Європейського Союзу і поступове входження до його структур став факт на-

дання Україні статусу країни з ринкової економіки, що відбулось 1 грудня 2005 р. 

Водночас, у процесі зближення України з ЄС неминуче діятимуть і негативні фактори євроінтеграції. Се-

ред них: неспроможність нести фінансовий тягар внесків до ЄС; зростання конкуренції з боку фірм країн-членів 



 

ЄС у процесі лібералізації і збільшення відкритості національної економіки, що супроводжуватиметься 

ліквідацією неконкурентоспроможних підприємств із негативними соціальними наслідками. Однак, потенційні 

переваги європейської інтеграції суттєво перевищують можливі втрати і ризики, що було переконливо доведено 

до свідомості усіх європейських країн, які обрали цей шлях. 
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ДО ПИТАННЯ ПОСИЛЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ 

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ 

Зв'язок міжнародної торгівлі та економічного зростання – питання, що до-

сліджується та висвітлюються у сучасній економічній літературі [1]. Однак, хо-

чемо запропонувати поглянути на цю проблему під іншим кутом, звернувши 

основну увагу не на досить ефемерні для окремого споживача макроекономічні 

показники, а на набагато відчутніші кожним індивідом параметри людського 

розвитку (добробуту населення). Такий підхід має сенс ще й тому, що саме під-

вищення рівня добробуту населення має стати кінцевою метою усіх видів еко-

номічної політики. 

Глибока глобальна інтеграція через міжнародну торгівлю – процес, який не 

зупинити. За останнє десятиліття обсяг міжнародної торгівлі подвоївся і у 2004 

р. досяг 9 трлн. дол. США [2]. Тому доцільно спрямувати цей процес у прави-

льному напрямку – примусити працювати на користь людського розвитку. Але 

чи можливо це з теоретичної точки зору? 

Думка про те, що міжнародна торгівля сприяє добробуту далеко не нова. 

Однак сучасні дослідники вже не розглядають це питання настільки однознач-

но. Зв'язок міжнародної торгівлі та добробуту населення – це довгий ланцюг 

складних взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих елементів, впливати на які 

потрібно комплексно, враховуючи їх взаємну кореляцію. Основне завдання ро-

боти у цьому напрямку полягає у використанні переваг, які надає участь у між-

народній торгівлі, досягаючи їх розподілу серед якнайширших верств населен-

ня із одночасною мінімізацією негативних наслідків процесу інтеграції у глоба-



 

льні механізми торгівлі для певних верств населення. Важливо також розуміти, 

що мінімізація не означає повного усунення, тому існує необхідність у розробці 

та впровадженні компенсаторних механізмів, які є прерогативою політики роз-

поділу доходів. 

Пропонуємо декілька основних завдань, виконання яких допоможе досягти 

успіху у процесі посилення позитивного зв’язку «міжнародна торгівля – людсь-

кий розвиток». 

Використовуючи збільшення частки доданої вартості експортних продук-

тів, країни, що розвиваються, успішно отримують дедалі більшу вигоду від 

міжнародної торгівлі. Тому, уряд країни, що прагне до підвищення рівня інтег-

рації повинен подбати про розробку активної промислової та технологічної по-

літики. Активна політика потрібна тому, що ринок далеко не завжди подає пра-

вильні та своєчасні сигнали для інвесторів, які до того ж стикаються з структу-

рними бар’єрами у вигляді відсутності інформації, слаборозвиненим ринком 

довгострокового кредитування та слабкою інвестиційною підтримкою. 

Другим важливим компонентом у процесі посилення позитивної кореляції 

має стати політика регулювання зовнішньої відкритості національної економіч-

ної системи [3]. Погоджуючись з поширеною у науковій літературі думкою про 

існування позитивної кореляції між міжнародною торгівлею та нерівністю у 

розподілі доходів населення [4], вважаємо за необхідне наголосити на потребі 

включення до складу політики розподілу доходів механізмів оптимізації рівня 

нерівності. 

Ще одним із низки драматичних наслідків залучення країни до активної 

участі у міжнародній торгівлі є необхідність структурної перебудови її вироб-

ничої бази. Оскільки асиметрична участь країни (лише експорт) у міжнародній 

торгівлі в сучасних умовах є малоймовірною, зростання обсягів експорту при-

зводить до зростання обсягів імпорту. Внаслідок такого процесу виникає необ-

хідність перерозподілу виробничих потужностей на користь конкурентоспро-

можних галузей. Важливо знайти можливість мінімізувати негативні наслідки, 

які найболючіше вражають малозахищені верстви населення, знижуючи рівень 



 

загального добробуту. Оскільки розробка компенсаторних механізмів лише у 

межах однієї країни є недостатньою, слід прагнути до впровадження практики 

компенсацій на міждержавному рівні. 

Наступна рекомендація сформульована на основі аналізу результатів низки 

емпіричних досліджень, які дають змогу зробити висновок: у більшості країн 

існує значний розрив між рівнем національного багатства у вигляді забезпече-

ності країни природними ресурсами та індексом людського розвитку. На думку 

деяких дослідників [5], значна забезпеченість країни природними ресурсами 

ослаблює державні інститути, створює неправильні економічні стимули та умо-

ви для конфліктів. Потенційні шляхи вирішення цієї проблеми лежать за пло-

щиною суто економічної політики і торкаються методів державного управлін-

ня. 

Останній із запропонованих рецептів стосується нездатності показників 

зростання обсягів експорту відобразити шкоду, нанесену внаслідок зростання 

виробничих потужностей, екології, стан якої безпосередньо впливає на показ-

ники людського розвитку і, таким чином, послаблює зв'язок міжнародної торгі-

влі та добробуту населення. 

Як підсумок, зауважимо, що більшість запропонованих рекомендацій так 

чи інакше стосується необхідності розробки різних видів компенсаторних ме-

ханізмів, які вочевидь є альтернативою нереального повного усунення негатив-

них наслідків залучення країни до процесу міжнародної торгівлі. 
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АНАЛІЗ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

Прагнення суверенної української держави стати повноправним членом 

світової спільноти підкріплюється за останній рік активізацією діалогу зі Світо-

вою організацією торгівлі, Європейським Союзом та Північноатлантичним 

Альянсом. Крім того, Україна виступає ініціатором створення нових інтегра-

ційних утворень, які головною спільною цінністю визнають демократичні ре-

форми, та трансформації вже існуючих інтеграційних утворень на території 

Східної Європи та колишнього СРСР.  

Інтенсифікація діалогу між Україною та Північноатлантичним Альянсом 

сприймається у суспільстві найбільш суперечливо, переважно з суб’єктивний 

причин, які, як правило, загострюються у передвиборчий час. Звертаючись до 

економічного аспекту розгляду питання євроатлантичної інтеграції України, 

необхідно звернути увагу на те, що найбільш вагомими чинниками, які назива-

ються опонентами вступу України до НАТО виступають: занепад вітчизняного 

ОПК та суміжних галузей; втрата ринків збуту оборонно-військової техніки 

українського виробництва; фінансові втрати від розриву військово-технічного 

співробітництва з Росією; підвищення рівня безробіття через скорочення 

Збройних Сил та ОПК; значні витрати на реформування та переозброєння ЗС, а 

також на членство в НАТО. 

Огляд сучасного стану українського ОПК необхідно починати з часу отри-

мання у спадщину частки ОПК колишнього СРСР, яка на період 1991 р. скла-

далась з 1840 підприємств, 700 з яких випускали виключно військову продук-



 

цію [1, C.160]. Основу ОПК тоді складали 205 промислових підприємств, 139 

науково-дослідних проектних організацій, на яких вироблялось 17% всієї обо-

ронної продукції Союзу [2, C.2]. Відзначимо, що лише 3% виробництва ОВТ 

мало замкнений цикл на українських підприємствах. А вже у 1996 р. в Україні 

налічувалось 400 підприємств, які випускали 7% продукції від обсягів 1991 р. 

[3, C.81]. Сучасний стан ОПК визначається загальною технологічною відсталіс-

тю промисловості, яка утворюється через переважне (75% від загального обся-

гу) інвестування виробництва продукції III технологічного укладу, і лише 20% і 

4,5% продукції IV і V укладів відповідно [4, C.38]. Занепад вітчизняного ОПК 

почався задовго до проголошення курсу на євроатлантичну інтеграцію, яке офі-

ційно відбулося лише у 1997 р. і переважна більшість експертів з питань націо-

нальної безпеки та розвитку ОПК наголошують на необхідності: модернізації 

виробництва ОПК, фізичний знос основних фондів якого складає понад 70% [4, 

C. 40];  підвищення обсягів фінансування НДДКР з використанням потенціалу 

міжнародного військово-технічного співробітництва, оскільки внутрішніх резе-

рвів недостатньо для підтримки конкурентноздатного ОПК.  

Вивчення показників динаміки та географічної структури експорту звичай-

них видів озброєнь України за період незалежності дозволяє зробити такі ви-

сновки: 1) з 1991р. по 1997 р. Україна експортувала надлишкову ОВТ; 2) до 

2002 р. Україна посідала шосте місце серед країн-експортерів ОВТ; 3) найбіль-

ші за сумами контракти на постачання озброєнь Україні вдалось скласти за 

умов відсутності пропозиції з боку Російської Федерації; 4) випускаючи одно-

типне з РФ озброєння, Україна втратила ринки, що традиційно споживали ОВТ 

радянського виробництва; 5) Україна втрачає позиції і на ринках “малих конт-

рактів” країн Азії та Близького Сходу через посилення конкуренції з боку РФ, а 

також Китаю та країн Латинської Америки, які випускають відносно дешеве лі-

цензійне озброєння. Крім проблем виробничого характеру, болючим для експо-

ртної діяльності держави у галузі ОВТ є відсутність законодавчої підтримки ре-

алізації продукції та послуг військово-технічного призначення, офсетного зако-



 

нодавства у тому числі, налагодженої системи реалізації експортних контрак-

тів; досвідчених і висококваліфікованих фахівців з продажу ОВТ. 

Як підсумок можна відмітити, що ґрунтовний аналіз наслідків євроатлан-

тичної інтеграції України, виважена державна політика у галузі військово-

технічного співробітництва та розробка механізму подолання негативних явищ 

інтеграційного процесу, підвищать ефективність участі України у міжнародно-

му поділі праці.  
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Україна обрала шлях інтеграції з Європейським союзом, що регламенту-

ється низкою нормативно-правових актів: Україна була включена в Систему за-

гальних преференцій від 1 січня 1993 р., в 1994 р. підписано угоди про партнер-

ство і співробітництво, що набула чинності 1 березня 1998 р.[1], у 1998 р. та 

2000 р. Указами Президента України затверджено "Стратегію інтеграції Украї-

ни до Європейського Союзу"[2]. Під інтеграцією України до Європейського 

Союзу розуміють певні напрямки співпраці: зняття бар'єрів на шляху руху то-

варів, послуг та факторів виробництва; вдосконалення українського законодав-



 

ства; досягненням європейських стандартів щодо енергоємності виробництва, 

ефективності енергоспоживання тощо. 

 Одним з напрямків інтеграції України до Європейського Союзу є транс-

кордонне співробітництво. Європейський Союз має давній досвід розвитку та-

кого співробітництва у формі єврорегіонів. Єврорегіон — це певний географіч-

ний простір, що включає прикордонні території двох або більшої кількості 

держав, які домовляються про координацію діяльності на цьому просторі в еко-

номічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя [3]. 

Створення єврорегіонів має на меті сприяти: економічному і соціальному 

згуртуванню населення, що там проживає; усуненню нерівності умов та прав 

людей; протидії чинникам, що негативно впливають на соціально-економічний 

розвиток країн-учасниць; захисту довкілля. 

В Договорі про заснування Європейського Співтовариства передбачено 

спрямування спільних зусиль на скорочення розриву між рівнями розвитку різ-

них регіонів Співтовариства, на зменшення економічного та соціального від-

ставання тих регіонів, що перебувають у найменш сприятливих умовах. Для 

цього було створено спеціальний Європейський фонд регіонального розвитку, а 

також "Фонд згуртування", які здійснюють фінансування відповідних проектів. 

Перший єврорегіон – Гронау – було створено у 1958 р. на кордоні ФРН та 

Голландії. Усього ж на німецько-голландському кордоні існує п'ять подібних 

утворень, що охоплюють весь прикордонний простір. Досвід функціонування 

єврорегіонів свідчить, що співробітництво місцевої та регіональної влад дає 

змогу значно ефективніше виконувати їм свої функції. Щоб сприяти розвиткові 

цих стосунків, Європейський Союз у 1980 р. ухвалив Європейську рамкову 

конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними общинами 

й органами влади. Відповідно до неї кожна держава, що приєдналася до Конве-

нції, зобов'язується підтримувати та заохочувати транскордонне співробітницт-

во між територіальними общинами й органами влади, які перебувають під її 

юрисдикцією, та територіальними общинами й органами влади, які перебува-

ють під юрисдикцією інших держав-членів. Транскордонне співробітництво ви-



 

значено Конвенцією як будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та погли-

блення добросусідських стосунків між територіальними общинами й органами 

влади та на укладання з цією метою необхідних угод або домовленостей. Зго-

дом Конвенція була доповнена Протоколом щодо співробітництва між терито-

ріальними общинами й органами влади. Протокол 3 листопада 1998 р. було 

підписано й Україною [4]. Україна з 1 травня 2005 р. межує з країнами-

учасницями, а саме з Угорщиною, Польщею, Словаччиною, а в 2007 р. до Єв-

ропейського Союзу планує вступити Румунія, тому транскордонне співробітни-

цтво стає вагомим інструментом до євроінтеграції. 

Основою співробітництва є конкретні проекти, фінансування яких здійс-

нюється з кількох джерел. Так, щодо фінансування регіону Ємс-Долларт діє на-

ступна схема: 50% витрат покриває Європейський Союз, по 15% — бюджети 

Голландії та Німеччини, а решту (20%) — безпосередні учасники проекту. Саме 

із створення низки єврорегіонів на кордоні Німеччини та Польщі почалася при-

скорена інтеграція останньої до Європейського Союзу, досвід цієї кооперації в 

Neise-nysa, Роmегапіа, Sргее-Nеіssе-ВоЬег, Рго Еuгора Vіаdгinа вартий уваги. 

Для України транскордонне співробітництво набуває особливого значення 

з огляду на розширення Європейського Союзу. Україна бере участь у трьох єв-

рорегіонах — "Карпатський" від 14 лютого 1993 р., "Буг" створено 29 вересня 

1995 р. та "Нижній Дунай” від 14 серпня 1998 р. Передбачається найближчим 

часом утворити ще один єврорегіон — "Верхній Прут" [3]. 

Транскордонне співробітництво може частково вирішувати фінансування 

соціально-економічних проблем на місцевому рівні. Тобто навантаження на мі-

сцеві бюджети буде зменшено, а як наслідок і спрямування фінансових ресурсів 

на виконання соціальних програм щодо підвищення рівня життя населення. 
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ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ КРАЇН ЦСЄ 

В сучасному світі досить значним є розрив між багатими та бідними краї-

нами. У деяких випадках середній дохід на душу населення в багатих країнах в 

50 разів більший, ніж в бідних. Тому актуальним стає питання про подолання 

розриву в стандартах життя між країнами в контексті забезпечення ними еко-

номічної конвергенції.  

 Економічна конвергенція повинна визначатись певними критеріями. Одні 

науковці концентрують свою увагу на реальному ВВП на душу населення (на 

одного робітника), інші розглядають загальну продуктивність факторів (total 

factor productivity), а ще інші сфокусовані на факторних цінах, таких як реальна 

заробітна плата та процентні ставки на капітал. 

Економічну конвергенцію розглядають, здебільшого, як два взаємо-

пов’язані процеси: номінальну та реальну конвергенцію. Номінальна конверге-

нція передбачає зменшення та остаточне подолання макроекономічного дисба-

лансу між країнами та забезпечення макроекономічної стабільності. Прикладом 

забезпечення номінальної конвергенції є Маастрихтські критерії Європейського 

Союзу. Якщо, країна хоче стати членом ЄВС, вона повинна виконати регламен-

товані критерії щодо інфляції, довгострокових процентних ставок, фіскальних 

змінних та стабільності обмінного курсу. 

В свою чергу, реальна конвергенція відображається у показниках змен-

шення розриву економічного розвитку між країнами, до яких слід віднести: 

схожість ВВП на душу населення, схожість виробничих структур, номінальних 

і реальних заробітних плат, рівновага реальних обмінних курсів та пов’язаних з 



 

ними рівнів цін, а також схожість співвідношень цін на торгові та неторгові то-

вари. 

Розглянемо процеси досягнення реальної та номінальної конвергенції, які 

відбуваються в країнах ЦСЄ на шляху поглиблення їхньої інтеграції до Євро-

пейського Союзу. Розглядаючи проблему конвергенції, слід зазначити, що но-

мінальна і реальна конвергенція є комплексними і здатні стимулювати одна од-

ну через різні канали. 

 Ключовим елементом номінальної конвергенції для країн ЄС є доведення 

рівня інфляції до критичного значення, що визначається як рівень, який не пе-

ревищує півтора відсотки рівня інфляції трьох країн-членів ЄВС, котрі показу-

ють найкращі показники цінової стабільності. Для забезпечення даного крите-

рію на порозі вступу в ЄВС переважна більшість країн ЦСЄ реалізує стратегію 

зменшення гнучкості валютного курсу, який звузив можливості проведення 

експансіоністської монетарної політики. Проте все-одно існуючі показники рі-

вня інфляції в даних країнах за своїми властивостями відрізняються від країн 

ЄС-15. Адже, по-перше інфляція може бути довготривалою, що відіб’ється на 

макроекономічній стабільності; по-друге, економіки даних країн є досить від-

критими і легко піддаються зовнішнім шокам; по-третє, на рівень інфляції зна-

чний вплив мають процеси лібералізації економіки. 

Досить проблематичним є виконання фіскального критерію конвергенції. 

Шість із десяти країн в останні роки перебільшували критичне значення 3% де-

фіциту бюджету від ВВП. Головними факторами, які спричинили дану ситуа-

цію, є негативні циклічні ефекти та структурні реформи. Щодо державної забо-

ргованості, то перехідні країни, які унаслідували значні борги, змогли знизити 

їх до прийнятного рівня і на даний час, в загальному, є нижчим за критичний у 

60% ВВП.  

Успішним є досягнення конвергенції довгострокових процентних ставок, 

які зараз в середньому перевищують європейські на 1-2%. Це стало можливим 

завдяки зменшенню рівнів інфляції та відносно прийнятних рівнів державного 

боргу. Сприятливим чинником забезпечення конвергенції також стало змен-



 

шення коливання номінального обмінного курсу для всіх країн, не зважаючи на 

обраний валютний режим.  

 Розглядаючи проблему реальної конвергенції, слід зазначити, що нові 

країни-члени ЄС подолали трансформаційну кризу на початку 1990-х рр. мину-

лого століття і вже в середині 1990-х рр. намітилась тенденція до значного зро-

стання ВВП. З 1996 р. приріст ВВП становив в середньому на 1-2% більше, за 

приріст ВВП в країнах сучасної зони євро. Проте рівень ВВП на душу населен-

ня залишається нижчим і становить від 16% до 44% від рівня ЄС-15, а врахува-

вши паритет купівельної спроможності – відповідно від 38% до 67% . Досить 

повільними темпами відбувається конвергенція між доходами, які становлять в 

країнах ЦСЄ від 15% до 50% доходів країн зони євро. Фактором, який сприяти-

ме досягненню конвергенції доходів є зростання продуктивності праці. Більш 

того, ціни на торгові товари можуть бути часто заниженими, а їх зростання 

спричинить зростання доходів. 

Отже, можна зробити висновок, що до сьогодні жодна нова країна-член ЄС 

ще не наблизилась до повного виконання реальної та номінальної конвергенції. 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ І ФІНАНСОВИЙ СТАН УКРАЇНИ 

1. Між лібералізацією зовнішньої торгівлі (відкриттям економіки) та еконо-

мічним зростанням, яке виражається у збільшенні таких показників як валовий 

внутрішній продукт (ВВП) та валовий внутрішній продукт на душу населення, 

існує зв`язок. Цей зв`язок є опосередкованим, оскільки збільшення обсягів зов-

нішньої торгівлі призводить до збільшення обсягів інвестицій в основний капі-

тал, що у свою чергу спричинює підвищення кількості вироблених товарів та 

послуг всередині країни за певний період (в даному випадку за рік). Разом із 

тим, зовнішня торгівля слугує важливим джерелом надходження до країни до-

сягнень науково-технічного прогресу, якщо власна науково-технічна база не 



 

дозволяє здійснити перехід на якісно новий рівень розвитку виробництва. Лібе-

ралізація зовнішньої торгівлі у короткостроковій перспективі призводить лише 

до збільшення обсягів торгівлі, а у довгостроковій – до підвищення обсягів ви-

робництва через оновлення матеріально-технічної бази за рахунок ефекту капі-

талізації. Розрахований коефіцієнт кореляції між обсягами зовнішньої торгівлі 

та темпами економічного зростання становить майже 90%. Лібералізація торгі-

влі призводить до підвищення рівня добробуту в країні, що виражається у зрос-

танні таких показників як ВВП та ВВП на душу населення. 

2. Створення регіональних торговельних угод (РТУ) є ще одним із способів 

пожвавлення зовнішньої торгівлі, оскільки ними передбачається послаблення 

торговельних обмежень. Проте в даному випадку мова йде лише про спрощен-

ня торговельного режиму виключно між країнами-членами. Це призводить до 

того, що країни-учасниці отримують більші обсяги прямих іноземних інвести-

цій у порівнянні із іншими країнами, що не приєдналися до таких угод. Та на-

віть всередині цих угод обсяги інвестицій розподіляються нерівномірно, оскі-

льки бізнесові середовища та рівень освіти робочої сили можуть досить відріз-

нятися в цих країнах, що призводить до набуття певними країнами більшої 

привабливості у порівнянні із іншими країнами-членами РТУ. Лібералізація то-

ргівлі через створення митного союзу окрім позитивних наслідків має також і 

негативні: відмова від дешевших товарів, котрі реалізуються на світовому рин-

ку, що негативно відбивається на добробуті споживачів та спричиняє падіння 

ефективності виробництва.  

3. Також існує зв'язок між лібералізацією зовнішньої торгівлі та рівнем по-

даткових надходжень Державного бюджету. Так, коефіцієнт кореляції між по-

датковими надходженнями зведеного бюджету України та лібералізацією зов-

нішньої торгівлі нашої держави складає 45%. Аналіз зв`язку між окремими ви-

дами податкових надходжень та рівнем лібералізації зовнішньої торгівлі пока-

зав його наявність у випадку із податками на зовнішню торгівлю та зовнішні 

операції (94%) та податками на доходи, на прибуток і на збільшення ринкової 

вартості (87%).  



 

4. Дослідження наявності можливого зв`зку між балансом зведеного бю-

джету України та темпами економічного зростання також виявило позитивну 

кореляцію у розвитку цих двох показників. Аналіз даних у період між 1996 по 

2004 роки дозволив отримати коефіцієнт кореляції на рівні 73%. Враховуючи 

всі вище отримані результати, можна констатувати, що існує взаємозв`язок між 

лібералізацією зовнішньої торгівлі, зведеним бюджетом України та економіч-

ним зростанням країни.   

5. Повна лібералізація торговельного режиму призводить до падіння обмін-

ного курсу національної валюти. За умови проведення поступової лібералізації 

зовнішньої торгівлі та проведення відповідної монетарної політики падіння об-

мінного курсу буде відбуватись лише на початкових етапах із подальшим його 

підвищенням на останніх стадіях. 

 

Олександр ФІЛАТОВ, Ольга ВОРОПАЄВА 
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ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В СОТ 

 Проблеми вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) виходять 

сьогодні на перший план для нашої держави. Подальша участь України в цій 

глобальній економічній організації є життєво необхідною в умовах, коли на-

прикінці 2001р. до цієї організації приєдналася КНР та з’явилися ознаки пода-

льшого членства Російської федерації та інших країн пострадянського просто-

ру. Нарешті, вступ до СОТ — обов’язкова передумова для реальної інтеграції 

України до Європейського Союзу, що є одним із провідних напрямків діяльнос-

ті нової влади.  

Міністерство економіки України прогнозує що після вступу України до 

СОТ прибутки підприємств як і державного, так і приватного секторів зроста-

тимуть на 6-8млрд.грн щорічно, а це призведе до зростання доходів держбю-



 

джету на 2,5-3млрд.грн. Участь України у СОТ забезпечить зростання інозем-

них інвестиції в розмірі не менш ніж 2млрд.дол. США щорічно. 

Президент України Віктор Ющенко неодноразово зазначав, що Україна 

щорічно втрачає близько 8млрд.дол через те, що не є членом СОТ. У 2005р. бу-

ла проведена низка переговорів з країнами ЄС: США, внаслідок яких Україні 

пообіцяли підтримку на шляху до СОТ та надання статусу держави з ринковою 

економікою. При вступі до СОТ Україна отримує вільний доступ до ринків 148 

країн світу (96%світової торгівлі).  

 Теоретично приєднання України до СОТ може створити низку нових мож-

ливостей. Українські споживачі мають виграти від більш ефективної конкурен-

ції на ринку товарів і послуг, зниження їх ціни, підвищення їх якості та значне 

збільшення асортименту реалізованої продукції. Зниження цін стосуватиметься 

не лише імпортних товарів та послуг, а й вітчизняних, у виробництві яких за-

стосовуються імпортні компоненти. Водночас відбудуться відповідні зміни в 

обсягах і структурі споживання, що наближатимуться до стандартів розвинених 

країн. Підвищення платоспроможного попиту позитивно позначатиметься на 

зростанні виробництва, свідчитиме про покращання соціально-економічних по-

казників, рівня життя населення та сприятиме подальшому зближенню з ЄС. 

  Для виробників потенційні вигоди будуть пов’язані з отриманням полег-

шеного доступу до світових ринків товарів та послуг, капіталів, захисту націо-

нально-економічних інтересів на цих ринках (принцип недискримінації та від-

критості ринків).Відбудеться зниження комерційних ризиків — внаслідок вста-

новлення більш стабільного режиму торгівлі, її лібералізації, а також зменшен-

ня транспортних витрат — внаслідок гарантування свободи транзиту товарів 

країн-членів СОТ. Експортні галузі економіки можуть виграти також від усу-

нення дискримінації на світових ринках(витрати від яких сьогодні становлять 

2—3 млрд. дол. США на рік). До експортних галузей України відносять: мета-

лургійну (частка експорту її продукції у загальному експорті країни становить 

близько 41,3%), хімічну(8-9%) текстильну (4%), харчову промисловість та АПК 

(11%). Йдеться насамперед про усунення низки обмежень на поставки товарів 



 

названих галузей на міжнародні ринки, посилення позицій виробників у разі 

здійснення антидемпінгових та спеціальних розслідувань тощо. 

  Окрема стаття потенційних вигод — це отримання визнаного права засто-

сування комплексу виважених (обґрунтованих) заходів захисту внутрішнього 

ринку, окремих галузей економіки відповідно до угод СОТ. За прогнозами Мі-

некономіки навіть після вступу України до СОТ на кінець 2006р. ми будемо ма-

ти позитивне сальдо зовнішньоторговельної діяльності, яке складатиме 

3,4млрд.дол.Це означає, що українська продукція надалі купуватиметься інозе-

мними споживачами, але в ще більшому обсязі. 

  Участь у СОТ також прискорить реформування АПК, буде сприяти по-

кращенню загального становища у сільському господарстві. Правила СОТ до-

зволяють субсидіювання АПК, тільки в обмеженому розмірі; Україна відстоює 

1,114 млрд. дол. США щорічно. Також прогнозується збільшення експорту 

продукції АПК на 460 млн. дол. США перш за все, за рахунок зернових.  

У СОТ Україна реформуватиме законодавчу базу згідно з вимогами органі-

зації, а це приведе до поліпшення податкового, митного і санітарного регулю-

вання, захисту прав інтелектуальної власності та інвестицій, що приведе до 

зменшення тіньового сектору, який сьогодні становить 30-40%. 

Щодо основних недоліків, то це зростання безробіття, але не зайвим буде 

нагадати, що зараз більшість робітників працює на старому, неприбутковому 

виробництві, в якому не слід чекати інвестицій. У таких умовах ці підприємства 

щорічно відставатимуть і незабаром вони збанкротують. Нове виробництво до-

ведеться починати з нуля, але умови подальшого розвитку будуть складнішими, 

а конкуренція суворішою. Таким чином, вступ до СОТ – це необхідний крок 

для подальшого розвитку української економіки та її інтеграції в ЄС. 
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СУСПІЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБ’ЄКТИВНИХ І 

СУБ’ЄКТИВНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В УКРАЇНІ 

Глобалізація ресурсокористування, яка проявляється у жорсткій конкуренції 

за ресурси та їх нещадному використання для забезпечення енергетичної та ін-

телектуальної могутності, набирає все більшого динамізму.  

Сучасні глобалізаційні тенденції – це створення спільних ринків капіталу, 

ресурсів, товарної продукції та інформаційного поля. Окрім державних та над-

державних структур здійснюється позадержавна глобалізація, яка проявляється 

у діяльності потужних транснаціональних компаній. Вони здатні дуже швидко 

насичувати товарною продукцією внутрішні та зовнішні ринки. Постійним пра-

гненням високо конкурентного транснаціонального капіталу є додаткове роз-

ширення ринків для своїх товарів за рахунок експансії на континентальному і 

глобальному просторі. Транснаціональні компанії постійно потребують розши-

рення ресурсної бази, включаючи використання закордонних джерел –

нерозвинуті країни та країни, що розвиваються [1]. 

Об’єктивні глобалізаційні тенденції проявляються у процесах економічної 

інтеграції. Вони можуть дати реальний імпульс національній економіці в сфері 

міжнародної кооперації, інноваційного розвитку і т.п. Об’єктивізму глобалізації 

властиві ознаки систем, що еволюційно розвиваються, обмінюючись із оточую-

чим середовищем ресурсами, товарами, енергією та інформацією. 

Суб’єктивізм глобалізаційних тенденцій полягає у цілеспрямованій діяльно-

сті сучасних глобалізаторів – транснаціональних компаній, міжнародних фінан-

сово-економічних організацій, промислово-фінансових груп, окремих „країн-

лідерів”. Наслідками глобалізації можуть бути для нашої країни такі небезпеки 

і загрози: існування глобальної віртуальної економіки з майже миттєвими та 

величезними трансакціями пов’язана з фінансовими маніпуляціями, необмеже-

ною економічною експансією та нехтуванням національними інтересами та ре-

альним потенціалом національної економіки; економічний шантаж і цілеспря-

мовані акції підриву національної економіки України, блокування її економіч-

ної незалежності; невизначеність іноземного „проникнення” у сферу природо-



 

користування та перерозподілу ресурсів, як форми встановлення політичної та 

економічної залежності; експансія різновекторних псевдокультур; стимульовані 

ззовні напруження у сфері міжконфесійних відносин; розкол національної мен-

тальності. 

Глобалізація сприяє експансії іноземних валют, забезпечує пріоритет війсь-

ково-політичних рішень, концентрації в бідних країнах екологічно-небезпечних 

виробництв, підтриманню силовими методам претензій окремих провідних кра-

їн на більшу частку дефіцитних природних ресурсів [2].  

Глобальний ринок потребує товарів глобального призначення. При цьому 

неминуче закладається така властивість товару, як придатність для всіх. Вироб-

ництво будь-якого глобального продукту включає реалізацію науково-технічної 

стратегії „чистого листа”, що означає усунення всіх інших „непотрібних” форм 

життя і об’єктів довкілля. За таких обставин існує велика імовірність поро-

дження глобальним ринком глобального зменшення видового біорізноманіття, 

опустелювання.  

Результати суспільно-екологічного аналізу глобалізаційних тенденцій вка-

зують, що в основі міжнародного поділу праці прослідковується екологічний 

фактор. Це проявляється: у наявності, а також регіональних особливостях якіс-

ного і кількісного природо- та ресурсокористування; в особливостях екологіч-

ної ситуації, яка обумовлена рівнем забрудненості довкілля і станом природно-

техногенної безпеки територій та акваторій; геополітичної ролі та місця певної 

держави.  

З суспільно-економічних міркувань сучасна Україна не в змозі протистояти 

негативізму глобалізації, але й відсторонення від цього процесу не є виходом із 

ситуації. При таких умовах стратегія розвитку передбачає тісне партнерство 

між урядом, регіональною та місцевою структурами влади, а також громадами 

при вирішенні еколого-економічних проблем на основі ноосферних підходів. 

Така ситуація вимагає: від вчених – об’єктивного осмислення реальності, роз-

робки напрямів та методів підтримування належного рівня еколого-економічної 

безпеки; від виконавчої влади – ефективних та своєчасних заходів відвернення 



 

суспільно-екологічних загроз; від освітян – адаптації технологій еколого-

економічної та інформаційної безпеки до національних освітніх технологій. 
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БОРОТЬБА З „ВІДМИВАННЯМ” БРУДНИХ ГРОШЕЙ ЗАРУБІЖНИЙ 

ДОСВІД 

Глобалізація світових фінансових ринків має як позитивні, так і негативні 

наслідки для людства. Одним з негативних її проявів стала потреба в боротьбі з 

легалізацію доходів, отриманих кримінальним шляхом на міжнародному рівні.  

Актуальність обраної теми визначається передусім необхідністю розуміння 

цієї безсумнівно складної та багатоаспектної проблеми людства у ХХІ ст. – 

„відмивання” грошей та фінансування тероризму. 

Світова спільнота почала боротися з цим негативним явищем на міжнарод-

ному рівні порівняно недавно – в 1988 р. ООН розробила Конвенцію „Про бо-

ротьбу з незаконним оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин”, 

яка зобов’язала країни, що її підписали, боротися з відмиванням доходів, отри-

маних від торгівлі наркотиками[5].  

Наступним законодавчим актом, стала Конвенція Ради Європи „Про відми-

вання, знаходження та конфіскації доходів від кримінальної діяльності” №141 

від 8 листопада 1990 р., яка визначила злочин по „відмиванню” грошей не лише 



 

від наркобізнесу, а й від інших видів кримінальної діяльності, а також передба-

чила перелік злочинів, пов’язаних з цим процесом[6]. 

Для розробки міжнародних норм протидії легалізації „брудних” грошей і 

фінансуванню тероризму в 1989 р. була створена міжнародна організація FATF. 

С часом масштаби діяльності цієї міжнародної організації розширилися. FATF 

публікує список країн, які не сприяють боротьбі з „відмиванням” грошей, і на-

дає рекомендації для прийняття цими країнами відповідних національних зако-

нодавств міжнародних стандартів. Згаданий список сприяє визначенню надій-

ності національних економік, їх інвестиційної привабливості і рівня міжнарод-

ного визнання. 

Ефективна протидія „відмиванню” грошей потребує не лише знання норм 

законів та правил, розслідування та аналізу, але й обізнаності в банківській 

справі, фінансах, бухгалтерії та інших галузях економіки. Оскільки легалізація 

кримінальних доходів – це економічне явище, то ті особи, що „відмивають” 

гроші, спираються на вже існуючу фінансову і бізнес практику, а також на не-

достатнє знання цих сфер діяльності зі сторони правоохоронних органів. В роз-

слідуванні „відмивання” грошей приймають участь різні органи виконавчої 

влади у межах їх компетенції. По мірі розгорнення національних програм боро-

тьби з „відмиванням” грошей у різних країнах створювалися спеціалізовані 

державні інститути, котрі мали можливість обмінюватися інформацією між фі-

нансовими закладами, правоохоронними органами і органами звинувачення. 

Такі спеціалізовані органи в міжнародній практиці отримали назву «органи фі-

нансової розвідки (далі – FIU від англ. Financial Intelligence Unit)[4]. 

Згідно офіційного визначення FIU – це національний орган, відповідальний 

за збір, аналіз і передачу компетентним органам інформації про випадки „від-

мивання” грошей, виявленні при розкритті фінансової інформації, що стосуєть-

ся доходів, відносно яких є підозра про їх кримінальне походження; або фінан-

сової інформації, котра згідно національного законодавства є обов’язковою для 

пред’явлення. 



 

Створення ефективної та всеохоплюючої глобальної мережі протидіяння 

„відмиванню” грошей має на меті заважати злочинцям спокійно переносити 

власну діяльність з однієї країни в іншу або з одного фінансового сектору в ін-

ший та таким чином тікати від правосуддя. Відсутність у країн власних систем 

захисту зводить нанівець зусилля сусідніх країн, що мають таку систему. 

Не менш важливим є впровадження новітніх технологій, здатних полегшу-

вати роботу працівників профільних служб. Це і системи пошуку інформації в 

глобальній системі Інтернет, і системи графічного представлення даних, покли-

кані будувати зв’язки між особами. Щодо банків, то дуже важливим є впрова-

дження систем автоматичного ведення анкети клієнта з можливістю заносити 

до них нові дані. Таким чином реалізуючи політику KYC- ідентифікації (Know 

Your Customer – «знай свого клієнта»), банки матимуть можливість виявляти не 

лише підозрілі операції, а й підозрілих клієнтів, які несуть шкоду не лише сві-

товій чи національній економіці, а й можуть поставити під удар втрати репута-

ції безпосередньо сам банк. 

Таким чином, поступальний розвиток світової економіки і використання 

досягнень міжнародного поділу праці в сучасному глобалізованому світі немо-

жливий без згуртування світової спільноти у боротьбі з „відмиванням” „бруд-

них” грошей та фінансування тероризму. 
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ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: НОВА 

ЕКОНОМІКА 

Дивовижний успіх американської економіки наприкінці 1990-х рр. дав під-

стави для думки, потрібно створити „нову парадигму” економічного розвитку. 

Наскільки фундаментальними вони повинні були зміни у світовій економіці, 

щоб дати привід для пошуку іншої економічної основи діяльності суспільства? 

Дослідити витоки цього явища можна, проаналізувавши основні показни-

ки, котрі характеризують стан розвитку економіки США (оскільки саме США 

вважаються «піонерами» в цій галузі). Так, аналіз показує, що до 1995 р. зрос-

тання продуктивності праці у США було незначним (1,4% у 1990-1995 та 1,3% 

у 1980-х рр.) і відповідним до показників попередніх десятиріч. Оскільки зрос-

тання пропозиції праці становило близько 1% на рік, це означало що максима-

льні темпи зростання економіки мали б скласти 2,4% у довгостроковому пері-

оді, що б дорівнювало середнім показникам за 1980-1995 рр. Натомість, у 1996 і 

1997 рр. зростання продуктивності праці відбувалось прискореними темпами. 

Наприклад, дані за 3-й квартал 1997 р. свідчили, що продуктивність праці зрос-

тала із швидкістю 4% на рік у торговельному секторі і 9,3% у виробничому сек-

торі економіки. Дані за 1996-2000 рр. підтвердили зміни у тенденціях зростання 

продуктивності праці. Більше того, таке зростання продуктивності праці, і, як 

наслідок, зростання реального ВВП супроводжувалось зниженням темпів при-

росту як безробіття, так і інфляції. Саме це дало привід для тверджень, що еко-

номіка перейшла у нову еру сталого зростання продуктивності праці, яка харак-

теризувалась високими темпами економічного зростання і низькими темпами 

інфляції і безробіття.  



 

Мікроекономічний підхід 

Еволюційна 
парадигма 

Революційна 
парадигма 

Інформаційно- цифро-
вий підхід 

Макроекономічний підхід 

Рис. 1. Класифікація підходів до «нової» економіки 

Таким чином, викарбувався термін «нова економіка», що став синонімом 

успіху, достатку, безмежності розвитку і благополуччя країни. Дослідженню 

сутності нової економіки, явищ з нею пов’язаних і наслідків для економічної 

політики присвячені роботи зарубіжних (Д. Йоргенсон, Д. Форей, К. Стіро, Г. 

Клодт, Г. Сіберт, С. Джонс, Т. Стюарт, Й. Стідліц, Р. Нортон, Дж. Шеперд, 

Г.М.Гукасьян, Н.Л.Фролова) та українських (В.Є.Куриляк, Є.В.Савельєв, 

Л.Л.Антонюк, А.М.Поручник, В.С.Савчук, А.Чухно, В.Геєць) вчених. Разом з 

тим, консенсусу щодо змісту цього явища і факторів, що його спричиняють, так 

і не досягнуто. Попри наявність публікацій (які в своїй еволюції пройшли від 

повного визнання нової економіки у 1996-1997 рр. до повного її заперечення у 

2001-2002 рр.), дана тема, на думку автора, залишається недостатньо вивченою 

і потребує ґрунтовного дослідження. Адже фактом є те, що наявний інструмен-

тарій економічної теорії недостатній для пояснення тих економічних процесів, 

що мають місце сьогодні. Водночас, різноманітність підходів до вивчення нової 

економіки і різнобарвності понять, що виникли і використовуються поряд з по-

няттям нової економіки – „інноваційна економіка”, „цифрова економіка”, „еко-

номіка знань”, „Інтернет-економіка”, „електронна економіка”, „кібер-

економіка” – значно ускладнюють розуміння тих процесів, що сьогодні відбу-

ваються. Саме ця ситуація обумовлює мету даного дослідження, а саме визна-

чення основних теоретичних постулатів, на котрих ґрунтуються сучасні дослі-

дження нової економіки і класифікація ознак, що характеризують основні під-

ходи до таких досліджень.  



 

Спробуємо визначити основні теоретичні підходи до вивчення нової еко-

номіки. На наш погляд, основна відмінність у поглядах науковців щодо нової 

економіки полягає у визнанні основного фактору економічних змін і визначенні 

ступеня впливу цього фактору на економічні процеси. За цією ознакою, доціль-

но розділити погляди дослідників на дві широкі категорії: ті, котрі ґрунтуються 

на еволюційній парадигмі економічного розвитку і ті, котрі відповідають рево-

люційній парадигмі економічного розвитку. Так, еволюційні погляди прихиль-

ників нової економіки можна вважати досить радикальними. Згідно з цим на-

прямком, нова економіка визнається як така, що фундаментально відрізняється 

від традиційної економіки внаслідок виникнення нового основного фактора ви-

робництва – знання, що за своєю природою відрізняється від інших, традицій-

них факторів виробництва. 

На противагу еволюційній парадигмі, революційна парадигма не визнає 

фундаментальних змін в економіці. Сучасні зміни в економічних процесах вва-

жаються наслідком поширення комп’ютерної техніки та інформаційних і кому-

нікаційних технологій. Приріст продуктивності праці пояснюється заміною 

старого обладнання новим комп’ютерним обладнанням. Прихильники револю-

ційної парадигми схильні скептично оцінювати перспективи економічного роз-

витку, зберігаючи положення про неминучість економічних спадів і нових пі-

йомів внаслідок нових відкриттів, винаходів і технології. 

На основі визначення основних концепцій нової економіки за ознакою ви-

знання основного фактора економічного розвитку, доцільно також визначити 

основні підходи до нової економіки за ознакою об’єкту дослідження. Так, на 

нашу думку, доцільно виділити три підходи за рівнем дослідження: 1) мікреко-

номічний підхід; 2) макроекономічний підхід; 3) інформаційно-цифровий.  

 

Юлія ЯРМОШ  

Тернопільський державний економічний університет 

 



 

РОЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

В УКРАЇНІ 

1. Лібералізація зовнішньої торгівлі спонукає перехід від соціалістичної до 

капіталістичної системи народного господарства. Багато економістів вважають, 

що ринкова система з вільною торгівлею гарантує ефективне розміщення еко-

номічних ресурсів країни[1]. Скасування державної монополії стало однією з 

характерних рис перехідного періоду та викликало багато проблем: конкурен-

ція зі сторони імпортних товарів, проблеми у підприємств у зв’язку з виходом 

на зовнішні ринки (значна частина традиційного внутрішнього ринку стала для 

підприємств зовнішнім внаслідок розпаду СРСР, роль зовнішнього ринку зрос-

ла у зв’язку зі зниженням попиту в країні)[2]. Зростання товарообігу між Украї-

ною та ЄС робить ще більш нагальним вирішення питання про взаємну лібера-

лізацію торговельного режиму задля покращення доступу українських підпри-

ємців на європейський ринок, а також зменшення їх операційних видатків[3].  

2. Сьогодні створення зони вільної торгівлі України з ЄС може стати ефек-

тивним інструментом усунення торговельних перепон на шляху українських 

товарів на ринки ЄС, а також збільшити доступність європейських товарів, на-

самперед інвестиційних, в Україні. Однак для проведення успішних перегово-

рів з ЄС щодо угоди про вільну торгівлю та врахування наслідків укладання та-

кої угоди необхідно вивчити досвід інших країн, що вже мають відповідні до-

мовленості з ЄС, та визначити основні проблеми, з якими вони стикалися в ході 

підготовки та реалізації відповідних документів[3]. 

3. Членство в СОТ передбачає відкриття як внутрішнього, так і зовнішніх 

ринків для України, що стимулюватиме інтеграцію ринку країни до світового. 

Різниці в цінах на українському внутрішньому та на світовому ринку є переду-

мовою для розвитку зовнішньої торгівлі через вступ України до СОТ[1]. 

4. Політика „допомоги через торгівлю” („Aid-by-Trade” policy) вважається 

оптимальною підтримкою країн в трансформаційному періоді. В науці та полі-

тиці існує консенсус, що торгівля важливіша за допомогу. Розглянувши існую-

чу ситуацію на відповідних ринках, фактично спостерігаємо чітке відхилення 



 

від зазначеної політики. Саме ЄС як найважливіший торговий партнер країн в 

перехідному періоді ще не відкрив своїх ринків в важливих галузях, тому що 

спочатку прагнуть створити правила переходу для власної внутрішньої еконо-

міки, перед тим як достойна конкуренція зі сходу проникне на ринки[4]. 

5. В результаті трансформаційних процесів Україна стоїть перед вибором: 

чи бути з’єднуючим мостом між ЄС та Росією, чи навпаки створювати перепо-

ни для зовнішньої торгівлі між ними, надаючи цим більші можливості Білорусі 

для виконання функції з’єднуючої ланки. Значення цієї посередницької ролі 

можна спостерігати при переговорах про транзит енергії між Росією та Захід-

ною Європою через Україну або в альтернативному напрямку[5]. 

Література 

1. Udo Broll, Sabine Hansen “Ökonomische Wirkungen einer zukünftiger WTO-

Mitgliedschaft”// Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen 

Vereinigung Weltwirtschaft und Welrpolitik (IWVWW) e. V. Berichte der XIII. 

Europawissenschaftlichen Konferenz, 15. Jg. – Berlin, 2005. – №153. – s. 59-62. 

2. Герд Шиманский-Гайер и др. Руководство по консультированию промыш-

ленных предприятий в странах Восточной Европы. – М.: ГУ ВШЭ, 1999. – 

416 с.   

3. Ігор Бураковський, Вероніка Мовчан “Регіональні торговельні угоди за уча-

стю ЄС: уроки для України” // 

http://soskin.info/ea.php?pokazold=20050303&n=3-4&y=2005 

4. Jörg M. Winterberg ”Westliche Unterstützung der Transformationsprozesse in 

Osteuropa” // Konrad-Adenauer-Stiftung. Interne Studien. – Sankt 

Augustin,1994. – №92. – s. 50. 

5. Wilfried Trillenberg. Wirtschaftsreformen in der Ukraine – auf dem Wege zur 

EU. – Berlin, 2004. – 219 s.  



 

СЕКЦІЯ 2 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНЯ 

 

Оксана АПОСТОЛЮК 

Тернопільський державний економічний університет  

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Спрямування програми Президента України на здійснення  рішучих та  по-

слідовних ринкових перетворень, усунення деформацій економічного розвитку, 

що  відбувались у  попередній період, вимагають по – новому оцінити стан та 

завдання ряду найважливіших напрямів економічної політики держави. Одним 

із них є, безперечно, конкурентна політика. 

Конкурентна політика держави є принципово новим напрямком наукових  

досліджень. Становлення  конкурентної  політики було результатом практич-

них намірів швидко сформувати ринкове середовище в умовах монопольної  

економіки,  яку незалежна Україна отримала у спадщину. Тому одним із пер-

ших кроків на шляху перебудови економіки було створення  системи держав-

них органів захисту конкуренції та формування відповідної  законодавчої бази. 

І лише  в міру накопичення   практичного досвіду цієї діяльності виникла  не-

обхідність її наукового узагальнення   з метою розробки рекомендацій щодо 

удосконалення  системи захисту конкуренції, яка склалася в Україні за часи ри-

нкових перетворень. 

Можна стверджувати, що  наукові дослідження  конкурентної  політики є 

новим не лише для України, але і для  багатьох інших держав. Якщо у США 

конкурентне законодавство застосовується понад   сто років, то у  переважній 

більшості  країн зокрема,  постсоціалістичних , воно почало формуватися лише 

в останній чверті ХХ ст.  

В Україні більше  чим  десятирічний досвід здійснення конкурентної  полі-

тики держави виявив  ряд гострих проблем. Їх дослідження та наукове узагаль-



 

нення є нині одним з важливих завдань економічної науки . Проблеми реаліза-

ції національної конкурентної політики  були   і залишаються предметом дослі-

джень багатьох учених. Значним кроком  вперед у вивченні конкурентної полі-

тики, стала робота  О.О.  Костусєва   “Конкурентна політика  в Україні ” [3], в 

якій докладно аналізуються фактори, що викликали поворот до посилення  кон-

курентно – ринкових начал. Проведений у цій книзі аналіз  дає поштовх до по-

дальших досліджень в даній області які є надзвичайно актуальними. Гостро 

відчувається необхідність наукових  праць, у яких би  комплексно  розгляда-

лись теоретичні  і практичні проблеми реалізації конкурентної політики держа-

ви, а головне, обґрунтовувались шляхи  її покращення з  урахуванням економі-

чних і політичних реалій України.  

На відміну від  початку 1990 – х рр., коли в економіці України однозначно 

переважав  монополізм, зараз у ній можна виділити декілька  секторів, які  ха-

рактеризуються різними умовами  конкуренції. Перший з них – монопольний. 

У ньому конкуренція відсутня, або практично відсутня. Другий – сектор індиві-

дуального домінування. В ньому конкуренція істотно обмежена внаслідок на-

явності суб’єктів господарювання. Третій сектор -  олігопольний.  В ньому іс-

нують  можливості обмеження конкуренції шляхом змов або  паралельної  по-

ведінки  невеликої кількості фірм, які у  сукупності мають значну ринкову вла-

ду. Четвертий сектор -  конкурентний. Тут структура  товарних ринків виклю-

чає  наявність  суб’єктів господарювання  з великими ринковими частками і не 

створює умов для обмеження конкуренції. 

Внаслідок істотної  різниці умов  конкуренції, в кожному із зазначених се-

кторів досягнення економічної ефективності має здійснюватися специфічними  

шляхами. Тому  існує комплекс завдань конкурентної політики, що стосується 

різних секторів  національної  економіки.  Крім того виникає окреме завдання 

щодо  визначення  та забезпечення оптимального співвідношення між  зазначе-

ними секторами. 

Конкуренція є об’єктивним  явищем, рушійною силою розвитку суспільст-

ва,  найхарактернішою ознакою  ринкової економіки. Цивілізована добросовіс-



 

на конкуренція   не розвивається сама по собі, а вимагає  певних  державних за-

ходів. Держава повинна підтримувати її позитивні прояви і  попереджувати та  

припиняти негативні наслідки, що є основою конкурентної політики  держави, 

яка за  визначенням З.М. Борисенко являє собою” комплекс цілеспрямованих 

державних заходів, направлених на створення та захист конкурентного середо-

вища, здійснення профілактики та безпосереднє припинення  порушень конку-

рентного законодавства, сприяння розвитку  доброякісної конкуренції на това-

рних ринках ” [1, с.22]. Конкурентна політика  стане дійсно дієвою якщо всі 

владні структури проникнуться її розумінням. Вся ідеологія державної політики 

повинна бути  переорієнтована на пробудження підприємницької  ініціативи , 

створення та  захист конкурентного  середовища у всіх сферах суспільно – еко-

номічної діяльності. 
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ІНСТРУМЕНТИ ПРОЦЕСУ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ 

Ринкові умови господарювання створюють для більшості ринкових суб'єк-

тів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати 

конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і в сфері їх просуван-

ня на ринок. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню новацій 



 

— суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної діяль-

ності. 

Підприємницька діяльність ґрунтується на новій ідеї задоволення спожив-

чого попиту в певних товарах чи послугах. Пошук цієї ідеї є реакцією підпри-

ємців на зменшення доходу від своєї діяльності, обумовлене насиченням певно-

го сегмента ринку відповідними товарами, пошуку нових сегментів, розширен-

ні асортименту товарів і послуг та стратегічної перспективи розвитку підприєм-

ства. 

Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що високих результатів 

підприємства можуть досягати лише за систематичного і цілеспрямованого но-

ваторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває маркетингове сере-

довище щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів (послуг), осво-

єння нових ринків збуту і форм організації виробництва. Це передбачає особли-

вий, такий стиль господарювання, в основі якого — орієнтація на нововведен-

ня, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність. 

Інноваційна (англ. innovation — введення новинок, нововведення) діяль-

ність — це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результа-

тів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспро-

можних товарів і послуг. 

Інноваційна діяльність є невід'ємною складовою виробничо-господарської 

діяльності підприємства, зорієнтованої на оновлення і вдосконалення його ви-

робничих сил і організаційно-економічних відносин з усіма суб’єктами внутрі-

шнього та зовнішнього оточення. До інноваційної діяльності також відносять 

роботи тривалого характеру зі створення і реалізації інноваційних проектів за 

участю проектних інститутів і наукових центрів у масштабах регіонів, галузей 

чи країни. 

Об'єктом інноваційної діяльності є інновація. Слід розрізняти терміни «но-

вація» та «інновація». Новація (лат. novatіо — оновлення, зміна) — продукт ін-

телектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, при-



 

кладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльно-

сті, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт [1,2]. 

З моменту прийняття новації до реалізації та розповсюдження вона набу-

ває нової якості, тобто стає інновацією. Під інновацією варто розуміти кінцевий 

результат інноваційної діяльності по створенню і використанню нововведень, 

що отримав утілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого 

товару, виробу чи послуги. При цьому ми не виключаємо значення нового чи 

вдосконаленого технологічного процесу, який використовується у практичній 

діяльності і може передавати оновлення в товарі. 

Сучасна інноваційна діяльність компаній виходить далеко за рамки тільки 

лише науково-технічної політики, заснованої на розробці та впровадженні но-

вого продукту. Товарні інновації були та залишаються важливим стратегічним 

фактором розвитку, однак усе частіше компанії в процесі конкурентних дій ви-

користовують цілий комплекс нововведень, що торкає всі сфери й області керу-

вання. Упровадження нових маркетингових мір і підходів, реструктуризація 

компаній, перехід до інших типів і методів керування корпоративними ресур-

сами також стають стратегічними цілями компанії, причому найбільш ефектив-

на інноваційна політика будується на одночасному впровадженні різних типів 

нововведень. 

Інноваційний маркетинг – поняття, що виникло відносно недавно. Переду-

мовою появи даної економічної категорії з'явилося загальне зростання ролі ін-

новацій у діяльності компаній. У силу обмеженості науково-технічних ресурсів, 

що є базою для появи інновацій та маркетингових дій, усе більшу увагу компа-

нії приділяють розробці та впровадженню на ринок удосконаленої продукції. У 

той же час, ми згідні з Хотяшевою О.М., яка зосереджується на використанні 

нових маркетингових стратегій, завоюванні нових ринкових сегментів, транс-

формації ЖЦТ і т.д. І якщо успіх інновації залежить від унікальності та затре-

буваності лежачої в її основі технологічної ідеї, то ефективність інновацій та 

життєздатність інновацій багато в чому залежить від маркетингових дій [3]. 



 

Однак слід розрізняти поняття «маркетинг інновацій» та «інноваційний марке-

тинг». 

Маркетинг інновацій передбачає просування інновацій. Це комплекс захо-

дів, спрямованих на реалізацію інновацій (реклама, організація процесу торгів-

лі). Інноваційний маркетинг – це комплекс заходів, що включає в себе викорис-

тання наукових досягнень у товарі і його комерційній підтримці. Інноваційний 

маркетинг є послідовністю певних дій. 

Інноваційний маркетинг є однією з функцій управління підприємством та 

має за основу маркетингове підґрунтя, тому що будь-яка маркетингова діяль-

ність фірми починається з досліджень ринку й аналізу власних можливостей. 

Принципово важливим питанням здійснення інновацій є визначення необхідно-

сті й ефективності їхнього проведення. 

Таким чином, інноваційна діяльність підприємства спрямована на ство-

рення таких інновацій, які б сприяли підвищенню його конкурентоспроможнос-

ті, зміцненню ринкових позицій, забезпечували б перспективу розвитку. Однак 

можливості підприємств щодо залучення інновацій різні, що зумовлено переду-

сім існуючими ресурсними обмеженнями, особливо фінансовими. Тому управ-

ління інноваційною діяльністю з позицій маркетингу слід здійснювати, з одного 

боку, з огляду на потенційні можливості інновації у формуванні конкурентних 

переваг на ринку, а з іншого — на інвестиційні можливості підприємств. Для 

цього необхідне економічне обґрунтування доцільності впровадження кожної, 

навіть на перший погляд безперечно перспективної новації, яка дасть змогу ке-

рівництву приймати позитивне рішення щодо залучення тієї з можливих альте-

рнативних новинок, яка створить для фірми суттєві конкурентні переваги і за-

безпечить належну економічну віддачу, рівень якої суттєво перевищуватиме 

вкладені у її реалізацію кошти. 
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  НА ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Невід’ємною складовою частиною розвитку світового господарства на 

зламі ХХ – ХХІ століть є глобалізація, яка проявляється у зростанні масштабів 

міжнародного руху товарів, послуг, факторів виробництва, інформації та тех-

нології. Розглядаючи глобалізацію як явище, необхідно відмітити дві тенденції, 

які її супроводжують : відмова від ідеї національної держави на користь глоба-

льного соціуму;  процес взаємопереплетення  національних економік; посилен-

ня конкурентної боротьби  між суб’єктами міжнародних  економічних відно-

син. 

 За цих умов формування та реалізація ефективних конкурентних стратегій 

міжнародними організаціями та країнами у світовій економічній системі вважа-

ється основним завданням у міжнародній політиці майже всіх розвинених країн 

світу. Україні просто необхідно включатися у світовий  глобалізаційний процес 

(хоча в цьому є  свої негативні моменти ), щоб не опинитися відірваною від сві-

тової економічної еліти. Адже не досягши статусу  висококонкурентної держа-

ви Україна буде не в змозі конкурувати з розвиненими країнами з одного боку, 

а також із державами , які зуміли подолати цей шлях із іншого боку. 

Отже, проблема формування висококонкурентної національної економіки є 

на сьогодні  досить актуальною, і вирішальна роль у її розв’язанні залежить від 

успішного проведення державної регуляторної політики у  забезпеченні конку-



 

рентоспроможності національного господарства. Необхідність дослідження ме-

ханізмів державного регулювання пов’язане із трансформацією умов розвитку 

національної економіки – жорсткими правилами глобального конкурентного 

середовища. І в цьому контексті головною проблемою постає розробка  ефекти-

вної державної стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизня-

ної економіки. Як факт, можемо навести дані проте, що у 2000 році за індексом 

поточної конкурентоспроможності наша держава посідала 56 місце, а за індек-

сом конкурентоспроможності зростання – 57  місце.  Як бачимо, дана ситуація 

потребує негайного вирішення з боку компетентних органів державної влади. 

Відомий американський дослідник  М. Портер у своїй фундаментальній 

праці “Международная конкуренция” зазначав, що основна роль уряду в конку-

рентній перевазі нації полягає у тому, щоб впливати на чотири основні групи 

чинників: факторні умови; умови попиту; стан споріднених та обслуговуючих 

галузей; стратегії фірми в певній конкурентній ситуації. Це означає, що держа-

вні органи влади, розробляючи дієві механізми посилення конкурентоспромож-

ності національного господарства, повинні комплексно враховувати всі умови 

та фактори для досягнення позитивного результату при вирішенні вищезгаданої 

проблеми. 

Вважаємо, що розв’язання даного питання можливе лише в контексті по-

долання затяжної економічної кризи в Україні, оскільки важливим завданням 

держави є формування такої економічної ситуації в країні, яка б забезпечувала 

поступове економічне зростання і постійне підвищення життєвого рівня насе-

лення. Адже досягнення статусу конкурентоспроможності національного гос-

подарства передбачає створення конкурентоспроможного суспільства. Ступінь 

участі країни в процесах глобалізації, її можливості отримувати від глобалізації 

переважно позитивний ефект значною мірою залежить від здатності держави  

забезпечити стабільний розвиток української економіки. 

На нашу думку, розробка державної стратегії виходу України як конкурен-

тоспроможної держави на світове економічне поприще має бути спрямована на 

подолання нагальних проблем економічного розвитку, які стосуються: 



 

розв’язання внутрішніх протиріч економіки в трансформаційний період (зни-

ження інфляції; скорочення податків і мит; виважена валютна політика; розви-

неність ринкової інфраструктури; відкритість суспільства і ринків країни; ста-

більність політичної і правової системи країни); формування потужного науко-

во-технічного потенціалу  та економічного країни, який би забезпечив вихід на 

міжнародні ринки. 

Отже, в умовах  глобального конкурентного середовища досягнення та 

збереження конкурентоспроможності національної економіки, вважаємо, зале-

жить від успішного здійснення державної регуляторної політики. 

 

Марина БАТРАК  

Київський національний університет імені Т. Шевченка 

 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – ДЖЕРЕЛО УСПІХУ НОВОГО 

ПРОДУКТУ 

Досвід розвинутих країн показує, що переможцем у конкурентній боротьбі 

виявляється той, хто будує свою діяльність переважно на основі інноваційного 

підходу, а головною метою стратегічного плану ставить розробку та освоєння 

виробництва нових товарів та послуг. Проте, розробка нових продуктів харак-

теризується високим рівнем ризику, складовими якого є технологічний, ринко-

вий та стратегічний ризики. Технологічний ризик обумовлений технологічною 

інновацією, що необхідна для технічної здійсненності нововведення. Ринковий 

ризик визначається ступенем оригінальності та складності ідеї нововведення, 

що впливає на сприйняття ринку та витрати переходу до використання нового 

продукту. Стратегічний ризик залежить від ступеня новизни продукту для даної 

компанії та змінюється в одному напрямку з ним. 

Наявні дані свідчать про те, що  із загальної кількості проектів з розробки і 

виведення на ринок нової продукції зазнають краху близько 40% проектів, 

пов’язаних з виробництвом товарів широкого вжитку, серед промислових това-

рів – 20%, на ринку послуг – 18% [1]. Причому за технічними причинами за-



 

знають комерційного провалу лише 23% новинок, у той час як 77% - через рин-

кові фактори [2].  Комерційні невдачі нових товарів, за даними Hopkins & 

Bailey, пояснюються такими причинами: недостатній аналіз ринку – 45%; недо-

ліки продукту – 29%; відсутність або неефективність маркетингових заходів – 

25%; занадто високі витрати – 19%; дії конкурентів – 17%; недостатня підтрим-

ка при виведенні товару на ринок – 14%; виробничі проблеми – 12%; інші при-

чини – 24% [3]. 

Важливу роль маркетингових досліджень у підвищенні ефективності інно-

ваційної діяльності підприємства підтверджують і результати досліджень зару-

біжних науковців представлені у табл. 1, які показали що більшість успішних 

інновацій виникає у відповідь на запити ринку[4]:  

Таблиця 1 

Причини виникнення успішних інновацій 

Частка інновацій (%),причини виникнення Автор 
дослідження вивчення запитів споживачів виконання НДДКР 

Вaker 77 23 
Barter, Willams 73 27 
Goldhar 69 31 
Sherwin, Isenson 66 34 
Langrish 66 34 
Mayers, Marquis 78 22 
Tannebaym 90 10 
Utterback 75 25 

 Таким чином, переважна частина факторів успіху нових товарів має рин-

кове походження, що і зумовлює необхідність проведення якісних маркетинго-

вих досліджень в процесі розробки та виведення на ринок нової продукції. 

Маркетингові дослідження в процесі створення нового товару мають свою 

специфіку, яку необхідно враховувати при їх проведенні. Метою маркетинго-

вих досліджень при розробці нових товарів є створення інформаційно-

аналітичної бази для прийняття маркетингових рішень по створенню нових ви-

робів і тим самим знизити рівень невизначеності, що з цим пов’язана. 

Доцільно виділити наступні стадії дослідження при розробці нових товарів 

[5]: 1) генерація та фільтрація ідеї нового товару; 2) розробка та тестування 

концепції нового товару; 3) бізнес-аналіз; 4) ринкові випробування. 



 

Метою кожного з перелічених етапів є прийняття обґрунтованого рішення 

про доцільність чи недоцільність продовження роботи над ідеєю. Наведені ета-

пи виступають в якості критичних точок, або, іншими словами, точками вибра-

кування безперспективних інноваційних проектів. 

Генерація інноваційних ідей значною мірою впливає на майбутній ринко-

вий успіх чи невдачу нового товару, оскільки очевидним є те, що лише дійсно 

оригінальна ідея забезпечить ринковий успіх новому товару, і не лише на внут-

рішньому ринку, але й на міжнародному. Концепція маркетингу виходить з то-

го, що найбільш логічним вибором відправної точки пошуку нових ідей є по-

треби та бажання споживачів, що підтверджує й дослідження вчених: спілку-

вання зі споживачами дає 28% ідей. Розробка ідей нових товарів може базува-

тися також і на аналізі науково-технічних факторів маркетингового середови-

ща.  

Таким чином, маркетингові дослідження в процесі розробки та виведення 

на ринок нового товару покликані забезпечити на початковій стадії надходжен-

ня максимальної кількості інноваційних ідей, а згодом їх фільтрації з метою ви-

окремлення з множини ідей того варіанту, який найкраще відповідає вимогам 

ринку та можливостям фірми, і тим самим забезпечить успіх новому товару. 
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ФОРМУВАННЯ ШЛЯХІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 

Одне з важливих питань, яке хвилює сьогодні менеджерів - як зробити 

"людський потенціал" підприємства чинником стійкого отримання прибутку? 

Люди стають чинниками формування конкурентної переваги підприємст-

ва, зокрема, при виникненні нових конкурентів з новими ідеями, технологіями, 

діловими зв'язками й ін. Вони повинні працювати, точно виконувати формальні 

розпорядження технологій та правил трудового розпорядку, не намагаючись 

"творчо" змінювати їх в процесі роботи. 

Все більша кількість менеджерів усвідомлює, що конкурентна перевага фі-

рми – це перевага свого персоналу перед персоналом конкурентів. Одне й теж 

устаткування, одна й таж продукція принципово доступно всім конкурентам. 

"Тонкість" технологій та способи організації праці – це єдине, чим одне підпри-

ємство може відрізнятися від іншого. Але вони будуть недосяжні конкурентам 

тільки в тому випадку, якщо народжені на даному підприємстві ,а люди, що 

працюють на підприємстві, ретельно охороняють це ноу-хау [1]. 

Відомо, що економічна теорія виділяє три чинники виробництва: капітал, 

праця та природні ресурси. Чи правильна сама постановка питання про капіта-

лізацію людського потенціалу або людина приносить у виробництво тільки 

свою працю? Розрахунок праці з найманими працівниками не є складовою час-

тиною капіталу. Може бути капіталізована лише частина його результатів. Це 

єдиний спосіб перетворення праці в капітал, й він може бити досягнутий тільки 

в умовах певної організаційної культури. 

Сьогодні слід розрізняти два поняття: робоча сила й трудовий ресурс. Ро-

боча сила - це здатність працівників підприємства виконувати певну роботу. 

Трудовий ресурс - це здатність працівників виробляти продукцію або послуги, 

що задовольняють споживача та є конкурентоспроможне по відношенню до 



 

аналогів . У складі працівників будь-якого підприємства можна знайти немало 

таких, які працюють та одержують зарплату, але лише невелика частина ре-

зультатів їх праці приносить користь, їх зарплата включається в собівартість, 

збільшує ціну пропозиції продукції (послуг) підприємства, в той же час їх праця 

не впливає на якість й інші чинники, що визначають ціну попиту [2]. 

Розбіжність діапазонів ціни пропозиції та ціни попиту в кращому разі при-

водить до зниження прибутку, в гіршому – до неможливості продажу. Проти-

річчя в різниці потреб підприємства та працівника може вирішуватись лише то-

ді, коли людина відчуватиме себе комфортно в правовому середовищі, не почу-

ваючи психологічного дискомфорту  від обмеження свободи. Капіталізація 

прибутку, створеного працею працівників – не єдиний шлях капіталізації люд-

ського потенціалу. Інший важливий шлях – створення інтелектуальної власнос-

ті для "внутрішнього" використання. Перш за все, це торкається створення но-

вітніх технологій. 

Придбання існуючих технологій, на які часто покладаються великі надії, не 

створюють стратегічних переваг підприємству, оскільки ці технології принци-

пово доступні конкурентам. Необхідна організація власних технологічних роз-

робок. Це не означає, що такі розробки обов'язково повинні виконуватися на 

підприємстві. Розробка може бути виконана підрядною організацією, але за 

умовою нерозповсюдження результатів іншим особам. 

Передова технологія є сьогодні ключем до успіху на будь-якому ринку – 

споживач чекає продукції з новими характеристиками й готовий платити за де 

високу ціну. Найважливішим чинником успіху кожної компанії стає стратегічне 

управління технологічним розвитком. Ключовими моментами технологічного 

менеджменту є: виявлення й комерційна оцінка технологічних можливостей, 

управління дослідженнями й розробками, інтеграція технологій в загальну дія-

льність компаній, стратегічне управління інтелектуальною власністю, підтрим-

ку конкурентоспроможності. 

Ефективне управління технологіями включає визначення як перспектив 

створення нової технології, так й перспектив попиту на неї. Технологія розгля-



 

дається як найважливіший засіб створення й підтримки конкурентної переваги, 

що піднімає її до рівня стратегічного капіталу, яким потрібно грамотно управ-

ляти на всіх рівнях керівництва компанією. 

 Необхідність створення й впровадження новітніх технологій висуває осо-

бливі вимоги до персоналу підприємства [2]. 

Нарешті, капіталізація людського потенціалу може йти шляхом створення 

нових ділових стосунків підприємства на основі використання комунікативних 

якостей його працівників, перетворення особистого іміджу ключових осіб в 

імідж підприємства, використання творчих здібностей людей для генерації но-

вих бізнес-ідей й диверсифікації бізнесу, особливо в ситуаціях загострення кон-

куренції.  

Таким чином, можливі три шляхи капіталізації людського потенціалу під-

приємства: капіталізація частини прибутку, створеної працею всього колективу 

працівників; створення інтелектуальної власності для внутрішнього викорис-

тання, перш за все - технології спеціалізованими підрозділами з введенням осо-

бливої функції управління – технологічного менеджменту; використання осо-

бистих якостей окремих осіб.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 

(ПРОГРАМ) РЕФОРМУВАННЯ АПК 

Аналіз соціально-економічних наслідків реалізації національних та регіо-

нальних програм з реформування АПК дозволяє зробити висновки про те, що 



 

всі негаразди зумовлені перш за все недосконалістю законодавства, відсутністю 

системного підходу до вирішення проблеми, а то й взагалі відсутністю компле-

ксних, чітко відпрацьованих механізмів щодо реформування аграрного компле-

ксу. 

Актуальність питання щодо побудови ефективної системи моніторингу 

ринкових перетворень в агропромисловому комплексі зумовлена необхідністю 

наукового обґрунтування, розробки та практичної реалізації не тільки проектів 

(програм) реформування АПК, але й вироблення ефективних механізмів його 

здійснення на всіх рівнях, від загальнодержавного до окремих регіонів, в яких 

системи моніторингу дозволяють відстежувати цей процес, виявляти і ліквідо-

вувати негативні явища та наслідки. 

Отже, однією з передумов ефективної реалізації проектів та програм рефо-

рмування АПК є запровадження системи моніторингу їх реалізації, основними 

завданнями якого є:    формування достатньої інформаційної бази для прийнят-

тя ефективних управлінських рішень; вироблення конкретних та чітких цілей і 

механізмів реформування АПК; забезпечення гнучкого реагування на зміну 

умов реформування АПК і визначення системи позитивних та негативних фак-

торів впливу; забезпечення адекватної реакції на зворотні зв'язки та впливи на 

хід виконання програми; контроль відповідності законодавству, а в умовах ак-

тивного законотворчого процесу ще й моніторинг безперервних змін та допов-

нень законодавчих актів, які стосуються реформування окремих сфер АПК; 

розробку методологічних та методичних основ моніторингу процесів реформу-

вання; деталізацію складових частин методики моніторингу. 

Виходячи з вище сказаного, моніторингом слід вважати безперервне і три-

вале спостереження за здійсненням проекту (програми) як з позицій строків 

впровадження, використання ресурсів. витрат на впровадження програми, так і 

з позицій результатів, підвищення ефективності виробництва та наслідків для 

населення охопленого проектом (програмою) та у співставленні із запланова-

ними показниками. Цілі, концепцію, методологію та методики моніторингу не-

обхідно розглядати з позиції реалізації проекту (програми) та його впливу на 



 

ефективність виробництва, умови життя населення, рівень продовольчої безпе-

ки країни. Моніторинг - це внутрішня функція в рамках проекту (програми), 

основною метою якого є діагностичне обстеження стану впровадження проекту 

з метою сприяння прийняття рішень в процесі управління реалізації проекту 

(програми). 

Дієвість моніторингу визначається відпрацьованістю його організаційного 

та методичного забезпечення. У зв'язку з цим постає питання про виділення в 

структурі органів управління АПК підрозділу та наділенням його наступних 

функцій:  

1) Відпрацювання методики забезпечення моніторингу, основу якого пови-

нна скласти система індикаторів (показників) ефективності реалізації про-

грам реформування АПК. У цьому зв'язку систему моніторингу проекту (про-

грами) реформування АПК доцільно формувати з двох підсистем, а саме, еко-

номічної (моніторингу натуральних та фінансових показників) та соціальної 

(моніторингу контактів з населенням регіону). Первинним аспектом моніторин-

гу програм реформування АПК повинен бути огляд натуральних та фінансових 

ресурсів, які є джерелом реалізації та засобом досягнення цілей. Для того, щоб 

система моніторингу відповідала запитам практики, необхідно дані порівнюва-

ти з певними контрольними рівнями та цілями в основні часові моменти життє-

вого циклу програми. Вибір індикаторів доцільно здійснювати особам, відпові-

дальним за впровадження проекту. Тільки після того, як керівники програми 

визначаться з типами індикаторів, слід застосувати критерії для їх ефективного 

вибору, щоб забезпечити однозначність індикаторів в контексті програми; по-

стійність протягом певного часу; специфічність, тобто вимірювання саме тих 

умов, які планується змінити в результаті впровадження програми; доступність 

даних; чутливість до змін, викликаних впровадженням програми. Моніторинг 

соціальних процесів, пов'язаних з реформуванням агропродовольчого комплек-

су, повинен зосереджуватись на точках зіткнення між програмою та її користу-

вачами (якими в більшості випадків є населення регіону, яке охоплене програ-

мою). Для того, щоб керівники проекту були інформовані про те, чи сприйма-



 

ється він населенням, окремими його групами, і як він інтегрується в соціальне 

середовище регіону - ще на стадії підготовки проекту доцільно виділити групи 

користувачів. По мірі реалізації проекту необхідно виявити ставлення населен-

ня (в розрізі груп) до нього. З цією метою важливо для кожного проекту розро-

бити методику опитування населення (тести), відповіді на які варто ввести в си-

стему індикаторів, що дало б змогу відслідкувати в часі ставлення населення до 

проекту, який реалізується. 

2) Запровадити  сучасні методи  збору  індикативних реакцій  населення   

на  впровадження проекту. Для цього можуть бути використані методи вибір-

кового аналізу, які передбачають встановлення постійного зв'язку з вибірковою 

групою місцевого населення. Методологічно ці методи є добре розроблені. Во-

ни дозволяють з певним рівнем ймовірності робити кількісні оцінки щодо всієї 

вибіркової сукупності на основі аналізу поведінки вибіркової групи. При вияв-

ленні проблеми в процесі впровадження програми, або в разі виявлення неочі-

куваної реакції населення регіону виникає потреба в проведенні розширених 

опитувань та аналізі поведінки місцевого населення або окремих його груп. 

Виникає потреба у діагностичному обстеженні. Його ціль полягає в здобутті 

емпіричної інформації, корисної для вирішення проблем щодо управління про-

грамою. Діагностичне обстеження є частиною функцій моніторингу і головним 

методом збору індикативних реакцій, однак не достатньо використовується в 

роботі органів управління всіх рівнів в процесі реалізації програм реформуван-

ня АПК. 

 

Вікторія БЄЛОГЛАЗОВА  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ 

БІЗНЕСУ 

Поняття “операції” включає не тільки виробництво товарів (предметів), але 

і надання послуг. Звичайно, це більш раціональний підхід до справи. Під опе-



 

раціями розуміється – виробництво предметів (особистого чи виробничого 

споживання), виконання підрядних робіт і надання послуг побутових, інформа-

ційних, туристичних, відео й аудіо бізнес, торгівля і торгові підприємства і т.д.  

Операційна система – це виробничо-господарська система, але з чіткою 

виробничою орієнтацією. За схемою – “механізм відтворення = операційна під-

система”, а “механізм управління = підсистема управління”. 

У курсах операційного менеджменту процес підготовки виробництва іме-

нується підсистемою забезпечення, а процес технології виробництва – перероб-

ною підсистемою. 

Ланцюжок процедур господарської діяльності “постачання – виробництво 

– збут” сьогодні іменується логістикою бізнесу. А складові її елементи – функ-

ціями логістики (постачання, виробництво, збут). Від безперервності цього зв'я-

зування залежить швидкість функціонування бізнесу, його ефективність. У 

складних складених процесах основна проблема – стики в ланцюжку процедур. 

Саме тут виникають проблеми – затримки, перенапруга, збої. Операційна сис-

тема з технологічної точки зору є ланцюжок факторів (елементів) і операцій: 

ресурси – витрати – результати. Тут ресурси (входи) і результати (виходи) – 

об'єкти впливу, а витрати – операція дуже різна по своїй технологічній суті для 

різних галузей діяльності. 

Практично будь-яка діяльність (митна справа, виробництво продуктів хар-

чування, діяльність комерційного чи вузу виробництво окремих будівельних 

робіт за договором підряду) може бути описаний за допомогою цієї нескладної 

тріади. Сфера операційної діяльності – вотчина галузевих технологів, що в 

окремому випадку можуть приймати форму викладача (професора, доцента). Це 

область фахівців, і якщо директор фірми не є по базовому утворенню фахівцем 

у даному виді бізнес (з погляду операційного управління), то йому буває непро-

сто спілкуватися з фахівцями з цього сектора. Але деякі головні речі він усе-

таки повинний знати і вимагати. 

Перший керівник звичайно не має часу, а тому і не любить вникати в чис-

ленні професійні подробиці. Йому потрібно цілісне просте і ясне представлення 



 

про кожен конкретний вид бізнесу, що веде фірма. Для цього досить зажадати 

від фахівців скласти таблицю «ресурси-витрати-результати» у варіанті план-

факт за визначений період (краще рік), чи в динаміці за визначений період. Ще 

більш вона корисна функціональному керівнику, що займається операційною 

системою (виробництвом). У нас традиційно технічний керівник іменувався 

“головний інженер”. 

Знання основних типів операційних систем також важливо для директора, 

як куратора усіх функціональних видів управління, у тому числі й операційно-

му керуванні. 

Операційну систему поділяють на: власне операційну підсистему; переро-

бна підсистема (основна технологічна функція);  підсистема, що забезпечує, 

(функція підготовки); підсистему управління (планування і контролю). 

Підсистему переробки не вибирають. Тобто тут немає поганих і гарних ва-

ріантів. Вона диктується характером підготовки і технології. Її особливості 

просто враховують при проектуванні організації й інформаційних процесів. 

Тобто намічаючи якийсь новий вид бізнесу до розвитку в рамках фірми, варто 

відразу визначитися з його типом і як він буде стикуватися з уже існуючими 

видами бізнесу з погляду – розподілу ресурсів (особливо трудових, матеріаль-

них і енергетичних). Переробні підсистеми розрізняються: обсягом і характе-

ром споживання ресурсів; типом технології переробки; характером продукції. 

Директор може і не знати всіх деталей технології й іншого, але розібратися 

в типах операційних систем він цілком здатний. А це ще важливо і з погляду 

ефективності операційної системи і якості продукції. Так як вникати в техноло-

гічні тонкості директору нелегко, то його природно цікавить головне – ефекти-

вність операційної системи.  

Питання ефективності операційної системи, найчастіше всього визначає 

ефективність бізнесу в цілому, воно є питання стратегічне, розв'язуване у ви-

значеному періоді часу – мінімум рік, а часто і більше. 
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МОНІТОРИНГ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

Ринок праці розглядається як система відносин, що виникають між робо-

тодавцем та найманим працівником з приводу попиту і пропозиції робочої сили 

та її відтворення, що забезпечують процес неперервного суспільного розвитку. 

На регіональному рівні роль маркетингу на ринку праці полягає у підтримці 

співвідношення попиту та пропозиції робочої сили в конкретних умовах тери-

торії. 

Маркетинг на ринку праці можна розглядати як систему діяльності, що до-

зволяє її суб’єктам оцінювати стан ринку праці, тенденції його зміни та при-

ймати обґрунтовані управлінські рішення у сфері найму та сприяння зайнятості. 

Дослідження ринку праці включає ряд послідовних, що змінюють один од-

ного організаційно-автономних і разом з тим змістовно взаємозалежних етапів: 

1) постановка мети дослідження; 2) висунення гіпотези; 3) побудова моделі; 

4)інформаційне забезпечення аналізу; 5) аналіз даних (збір вторинної та пер-

винної інформації); 6) обґрунтування рекомендацій та пропозиції; 7) розробка 

прогнозу; 8)використання результатів. 

Відповідно до перерахованих етапів нами було проведено дослідження ри-

нку праці, метою якого є визначення попиту та пропозиції на територіальному 

ринку праці. Було зібрано і опрацьовано первинну та вторинну інформацію для 

визначення збалансованості територіального ринку праці. 

Результати дослідження, які представлено на рис. 1, свідчать про те, що в 

цілому по Україні рівень збалансованості ринку праці становить 0,91, тобто 9% 

пропозиції робочої сили залишається незадоволеною з точки зору забезпечення 

зайнятості. В таких регіонах, як Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 

Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмель-

ницька, Чернівецька та Чернігівська області спостерігається зниження рівня 

збалансованості ринку праці порівняно з попереднім роком. 



 

 

Рис. 1. Стан збалансованості територіальних ринків праці 

 

Збереження ж кількісних і якісних розбіжностей між попитом і пропозиці-

єю робочої сили на регіональному ринку праці можна пояснити кількома при-

чинами: 

1. Триваюча криза, зменшення обсягів державних інвестицій, за одночасної 

відсутності розвиненого фондового ринку і сприятливого інвестиційного кліма-

ту в економіці регіонів, основні виробничі фонди на більшості підприємств до-

сягли такого рівня фізичного і морального зносу, що їх подальше використання 

стає нераціональним, а створення нових робочих місць потребує значних інвес-

тицій; 

2. Відносно низький рівень конкурентоспроможності продукції вітчизня-

них виробників на зовнішньому і внутрішньому ринках та висока їх собівар-

тість внаслідок використання морально застарілого обладнання і устаткування, 

енерго- і матеріаломістких технологій не дають можливості накопичити необ-

хідні фінансові ресурси для оновлення робочих місць; 

3. Відсутній дієвий механізм регулювання процесу створення нових, дода-

ткових і збереження діючих ефективних робочих місць, стимулювання і заохо-

чення цього процесу. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Ав
тон
ом
на

 Ре
сп
уб
лік
а К
ри
м

Він
ни
ць
ка

Во
ли
нс
ька

Дн
іпр
оп
етр
ов
ськ
а

До
не
ць
ка

Жи
том
ир
ськ
а

Зак
арп
атс
ька

Зап
ор
ізь
ка

Іва
но

-Ф
ран
уів
ськ
а

Ки
ївс
ьк
а

Кір
ов
огр
ад
ськ
а

Лу
ган
ськ
а

Ль
вів
ськ
а

Ми
ко
лаї
всь
ка

Од
есь
ка

По
лт
авс
ька

Рів
не
нс
ька

Су
мс
ька

Те
рн
оп
іль
ськ
а

Ха
рк
івс
ька

Хе
рсо
нсь
ка

Хм
ель
ни
ць
ка

Че
рк
ась
ка

Че
рн
іве
цьк
а

Че
рн
ігі
всь
ка

м. 
Ки
їв

2000 2001 2002 2003



 

Слід зауважити, що за наявності кількісної збалансованості ринку праці 

може бути відсутність якісної його збалансованості, тобто невідповідність якіс-

них характеристик робочої сили території (освіта, професійно-кваліфікаційна 

підготовка, стаж роботи, виробничий досвід тощо) потребам регіональної еко-

номіки. В зв’язку з цим, наші подальші дослідження будуть спрямовані на про-

ведення оцінки якісної збалансованості територіального ринку праці. 

 

 

Ірина БІЛЕЦЬКА 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧ-

НИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНУ 

 Незважаючи на те, що сучасний туристичний бізнес України є відносно 

молодим та несформованим, існує стійка тенденція його впевненого та цілесп-

рямованого розвитку в напрямку досягнення конкурентних переваг як на націо-

нальному, так і на міжнародному ринках. Оскільки ефективний соціально оріє-

нтований менеджмент є запорукою досягнення конкурентного статусу будь-

якою організацією, то якісне управління можна розглядати основною переду-

мовою існування бізнесу. 

Туристично-рекреаційний комплекс регіону – це складна органічна систе-

ма, яка входячи до складу господарського комплексу має свої специфічні уніка-

льні властивості, що зумовлюють необхідність непрограмового нестандартного 

підходу до управління ним на рівні держави та регіону з точки зору окремої ту-

ристичної фірми, туристичних асоціацій (об”єднань)  та органів державного 

управління в сфері туризму [1]. 

 В структурі туристичного комплексу (ТК) регіону можна ідентифікувати: 

 Основні елементи ТК: природні особливості регіону; культурні (етнічні) 

характеристики. 



 

 Другорядні елементи ТК: транспортна інфраструктура (з одного боку 

може сприяти розвитку туризму, з іншого – бути однією з основних перешкод), 

якісним характеристикам якої повинна приділятись основна увага з боку стра-

тегічного планування; система готельного обслуговування та мережа закладів 

харчування; структура роздрібної торгівлі; мережа розважальних закладів різ-

них категорій та напрямів; інші додаткові послуги. 

 Для налагодження зворотнього зв’язку між двома попередніми елемен-

тами необхідно виділити і організаційні моменти  діяльності ТК: планування, 

організація , управління та контроль діяльності ТК; організація процесу марке-

тингу в екзо- та ендогенному середовищах діяльності ТК. 

Основним завданням організаційної системи ТК полягає в розширенні па-

літри «тематичного багатства» об’єктів ТК. 

З іншого боку, система ТК включає дві взаємообумовлені підсистеми: ту-

ристичної пропозиції та туристичного попиту. Туристична пропозиція склада-

ється з власне об’єктів туризму (як мотиваційного першоджерела для певного 

регіону, що володіє привабливим турпродуктом), каналів (іноземних та націо-

нальних турагентів та туроператорів) продажу, які формують пакет турпослуг 

та інших додаткових послуг, що роблять відпочинок більш приємним і є «дзер-

кальним відображенням» бажань, вимог, потреб та можливостей клієнта [2]. 

Основні компоненти:  туристичні агентства та фірми, організатори поїздок, 

транспортні компанії, торгівельні організації, заклади громадського харчування 

та розважальний сектор економік. Туристичний попит характеризує цілісність 

ТК, бо є передумовою його існування. Суб’єктами є люди, які подорожують з 

різних причин (відпочинок та оздоровлення, відрядження; соціологічні, релі-

гійні та інші мотиви). При цьому попит може носити індивідуальний чи групо-

вий характер. 

Таким чином, для досягнення системного синергічного ефекту між всіма 

елементами підсистеми ТК концепція стратегічного планування, управління та 

контролю діяльності ТК повинна базуватись на наступних підходах: 



 

1. Рекреаційний підхід передбачає оцінку природно-ландшафтного ком-

плексу, визначення економічного стану місцевості, пам’ятків історії та культу-

ри, етнографії регіону [3]. 

2. Економічний підхід – розрахунок вартості та рентабельності кінцевого 

туристичного продукту чи послуги, включаючи весь можливий спектр витрат 

на супутні товари і послуги. 

3. Маркетинговий підхід до організації та проведення діяльності. 

4. Міжгалузевий підхід: оцінка існуючого стану об’єкту та перспективи 

розвитку [4]. 

5. Інвестиційне та інноваційне  проектування. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації  в Україні характери-

зуються високим динамізмом, загостренням конкурентної боротьби та активі-

зацією структурних зрушень на користь сфери послуг, до якої належить готель-

не господарство. Створити власний позитивний імідж, заволодіти бажаною час-

ткою ринку готелі зможуть тільки за умови впровадження у своїй діяльності 

маркетингу. Лише застосування прийомів, методів та інструментів маркетингу 

дозволяє врахувати міру конкуренції, насиченість ринку, задоволеність потреб 

клієнтів. 

 У працях зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема, Дж.Берета, 

Є.Голубкова, А.Дуровича, Н.Ведмідь, Т.Лук’янець [1,2] та ін. присвячених про-



 

блемам підприємств готельного господарства, його аспекти недостатньо висві-

тлюються з погляду маркетингової діяльності. Це у свою чергу, уповільнює 

процес використання маркетингу як дійового інструментарію пристосування 

підприємств готельного господарства до умов ринкового середовища і саме то-

му ця тема є актуальною. 

В основу сучасної концепції маркетингу покладені ідеї задоволення потреб 

споживачів. Поява цієї концепції пов'язана з утрудненнями в збутовій діяльнос-

ті, коли криза надвиробництва товарів почала вимагати дослідження кон'юнк-

тури ринку. 

Визначення готельного маркетингу можна сформулювати таким чином: 

маркетинг - це система управління та організації діяльності готелю з розробки, 

виробництва і надання послуг, що базується на комплексному врахуванні про-

цесів, що відбуваються на ринку, орієнтованих на задоволення особистих або 

виробничих потреб, яка забезпечує досягнення готелем своїх цілей. Готельний 

маркетинг покликаний привести надання послуг у відповідність з попитом, і 

спрямувати зусилля маркетингової служби готелю на створення таких послуг, 

які б відповідали попиту [3]. 

Маркетинг готельних послуг — це процес їх розробки, просування і реалі-

зації, орієнтований на виявлення і задоволення специфічних потреб клієнтів. 

За визначенням Ф. Котлера, «послуги — це об'єкти продажу у вигляді дій, 

вигод або задоволень» [4]. Готельні послуги не мають матеріальної форми, во-

ни не підлягають зберіганню. Вони  виробляються і споживається в одному мі-

сці — місці обслуговування, а споживач сам стає частиною системи розподілу 

послуг. 

Готельний маркетинг націлений на вирішення таких завдань [5]: обґрунту-

вання необхідності надання послуг шляхом виявлення існуючого або потенцій-

ного попиту на них; організацію дослідних робіт зі створення послуг, що відпо-

відають потребам споживачів; координація і планування надання послуг, збуто-

вої  і фінансової діяльності готелю; удосконалювання методів збуту і просуван-



 

ня послуг на ринку; регулювання і напрямок усієї діяльності готелю для досяг-

нення генеральних цілей у сфері надання послуг.        

 Маркетингова діяльність готелю передбачає:  1) вивчення кон'юнктури і 

динаміки попиту на дані готельні послуги; 2) аналіз зміни цін на дані готельні 

послуги та їхні замінювачі; 3) прогноз зростання доходів споживачів і їхніх по-

треб у даних послугах; 4) використання реклами, як головного інструмента не-

цінової боротьби з конкуруючими готелями; 5) стимулювання збуту готельних 

послуг; 6) планування асортименту послуг з урахуванням соціально-

психологічних установок споживачів; 7) спеціальна організація обслуговування 

споживача, заснована на принципі: готельна послуга шукає потенційного спо-

живача. 

Основна мета маркетингової діяльності готельного господарства повинна 

полягати у знаходженні вигідних споживчих ніш, сегментів ринку для його ус-

пішної роботи та передбачення і виявлення попиту  на перспективні та іннова-

ційні види готельних послуг. Кожен готель, що розраховує на ринковий успіх, 

прагне до розробки готельних послуг з високою споживчою цінністю, тому го-

телям необхідно постійно оновлювати свої послуги. Для розробки нових послуг 

готелі повинні здійснювати пошук нових ідей і аналізувати світовий досвід. 

Доцільно формувати «банк ідей», збираючи та узагальнюючи різноманітну ін-

формацію з цієї проблеми, що отримується як із зовнішніх, так і внутрішніх 

джерел.  

Використання маркетингу підприємствами готельного господарства пови-

нно забезпечити завчасну координацію його діяльності, яка з одного боку, по-

винна пристосовувати його послуги до попиту, а з іншого – активно формувати 

попит на нього. Впровадження маркетингу може істотно змінити діяльність 

підприємств готельного господарства в кращу сторону, тому необхідно втілю-

вати маркетингову діяльность у практичну діяльність підприємств готельного 

господарства з дотриманням певних принципів: створення і впровадження у їх 

діяльність раціональної організаційної структури; підбір досвідченого і квалі-

фікованого персоналу; створення нормальних умов праці, сприятливого психо-



 

логічного клімату у колективі, нормальних взаємостосунків співробітників; збір 

необхідної маркетингової інформації; проведення ефективної рекламної діяль-

ності; постійне вивчення, аналіз та оцінка потреб споживачів; постійний пошук 

і впровадження інновацій.  

Таким чином, особливості ринку готельних послуг, специфіка готельної 

послуги, особливості споживачів готельних послуг визначають специфічні осо-

бливості маркетингу в готельному бізнесі. 
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РОЗВИТОК РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ В УМОВАХ НТП 

Реформування економіки України, її інтеграція у світову економічну сис-

тему, подолання негативних економічних і соціальних наслідків кризової ситу-

ації об’єктивно вимагають створення необхідних умов для ефективного вико-

ристання робочої сили та досягнення продуктивної зайнятості населення, як 

вирішальної передумови соціально-економічної стабілізації і продуктивності 

національної економіки. Актуальність проблем ефективного використання ро-



 

бочої сили безпосередньо пов’язана з негативними тенденціями, що склалися 

останніми роками в сфері зайнятості, зокрема зі скороченням чисельності за-

йнятого населення, зростанням тривалості безробіття, наявністю вимушеної не-

повної зайнятості (приховане безробіття), пов’язаних з ними проблем оплати 

праці і т. ін. Сьогодні все більше стає зрозумілим, що гарантом успіху розпоча-

тих в Україні ринкових перетворень має бути, насамперед, пробудження трудо-

вої активності громадян, реалізація та розвиток трудового потенціалу. Однак 

об’єктивні нерівномірності виходу з кризи окремих галузей і підприємств, істо-

тні відмінності у співвідношенні інтенсивних та екстенсивних чинників обумо-

влюють неминучі диспропорції ринку праці, сприяють різнонаправленості роз-

витку окремих його сегментів. Якість пропозиції робочої сили часто не відпові-

дає сучасним вимогам щодо її професійно-освітньої підготовки, трудової та ви-

конавчої дисципліни, мобільності та економічної активності в цілому. Наслід-

ком незбалансованості пропозиції робочої сили із попитом на неї є високий рі-

вень безробіття, зокрема прихованого та часткового, та велика частка безробіт-

них, які не мають роботи понад один рік.  

В сучасних економічних умовах здобуття вищої освіти не гарантує зайня-

тість. З одного боку, збереження високого ступеня монополізації економіки 

обумовлює існування значної частки технологічно відсталих виробництв, що 

суттєво обмежує можливості застосування отриманих знань та навичок безпо-

середньо у виробничому процесі. З другого – якість отриманих у процесі на-

вчання знань часто не відповідає вимогам до робочої сили, які висуваються з 

боку високотехнологічних виробництв. Дається взнаки і стрімке старіння знань, 

обумовлене швидкими економічними зрушеннями, зокрема економічним підне-

сенням. Тому для забезпечення належної якості професійно-освітньої підготов-

ки робочої сили необхідно запроваджувати систему освіти протягом всього 

трудового життя.  

Якість підготовки робочої сили має першорядне значення саме у період 

економічного зростання в зв’язку з необхідністю запровадження нових техно-

логій, схем організації виробництва, коли майже вичерпано екстенсивні чинни-



 

ки економічного зростання і необхідна інтенсифікація як виробництва, так і на-

дання послуг. 

Щоб пояснити причину безробіття, необхідно проаналізувати наслідки на-

громадження капіталу. Вони, як відомо, однозначно позитивні для підприємців 

тому, що передбачається в майбутньому отримання ще більших прибутків; не-

однозначні для працездатного населення тому, що нагромадження капіталу сут-

тєво впливає на рівень його зайнятості. Нагромадження капіталу завжди супро-

воджується НТП. А це означає, що в міру розвитку технічного прогресу, відно-

сна потреба в робочій силі зменшується. В умовах НТП додатковий капітал, 

утворений в процесі нагромадження, притягує все менше і менше робітників 

порівняно зі своєю величиною. З іншого боку, старий капітал, який періодично 

відтворюється в новій технічній будові, відштовхує все більше і більше робіт-

ників, що раніше були ним зайняті. Це неминуче веде до виникнення надлишку 

робочої сили, порівняно з капіталом, що застосовується. Цей надлишок і утво-

рює, так звану, промислову резервну армію праці, тобто безробіття. 

Сутність безробіття полягає в тому, що це не випадкове, а закономірне 

явище, породжене процесом нагромадження капіталу в умовах ринкової еконо-

міки, основаної на приватній власності на засоби виробництва. Ринкова еконо-

міка за таких умов неминуче породжує безробіття, одночасно останнє є неод-

мінною умовою її нормального функціонування.  

Об’єктивно необхідним на сьогоднішній день є наукове дослідження взає-

мозв’язку інноваційної, науково-технічної, монетарної і соціальної сфер. Тому 

важливого теоретичного і практичного значення на етапі сучасних економічних 

перетворень набуває саме аналіз форм, методів та інструментів соціально-

економічного впливу на науково-технологічні та інноваційні процеси в країні. 

Таким чином, на стратегічному напрямку політика щодо розвитку і форму-

вання робочої сили повинна бути націлена на розробку і перехід до моделі від-

творення робочої сили, яка б забезпечила відповідність робочої сили вимогам, 

пов’язаним з процесом входження України в світовий економічний простір та 

перехід до інформаційних технологій.  



 

Юрій БОГАЧ  

Тернопільський державний економічний університет 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризується посиленням світових 

глобалізаційних процесів і приводить до переосмислення місця та ролі держави 

в економіці. Глобалізація звужує можливості використання традиційних ін-

струментів державного регулювання і, у той же час, висуває підвищені вимоги 

до держави та державного сектора економіки загалом, в орбіту якого втягують-

ся так звані міжнародні суспільні блага. Звідси парадоксальний, на перший по-

гляд, висновок: глобалізація сприяє необхідності посилення держави, так як 

відкрита економіка за своєю суттю є досить нестабільна. Таке посилення не 

може відбуватися лише за рахунок росту державних видатків, і навпаки, цілком 

здійсненне при їхньому зниженні.  

Як наслідок – неминучість перегляду не лише методів державного регулю-

вання економіки та загальновживаного інструментарію, а й зміна концепції ре-

гулятивного впливу держави на соціально-економічні процеси. 

Як показує історичний досвід, за останні 20 років мета й завдання регуля-

тивної політики піддалися глибоким і радикальним змінам. На зміну колиш-

ньому поняттю «дерегулювання», поступово приходять ідеї регулювання й 

управління якістю регулювання. Попередня концепція регулятивного управлін-

ня поступово витісняється концепцією регулятивної політики. За всіма цими 

змінами стоїть визнання необхідності регулятивної діяльності, обґрунтоване 

багаторічним досвідом проведення регулятивних реформ. 

Вже ряд років розвинуті країни ведуть політику самоусунення від жорст-

кого регулювання окремих сфер діяльності та цілих ринків, передаючи свої фу-

нкції не сліпому ринковому механізму, а специфічним суспільним інститутам, 

які утворились й зміцніли в умовах політики регулювання. Тобто, адекватна 

заміна державного регулювання або державного втручання стає можливою ли-

ше за умови, коли приватні некомерційні організації (асоціацій, союзи і т.д.), 



 

що здатні замістити державні органи, є створеними в результаті дії ринкових 

механізмів. В іншому випадку неефективні державні інститути будуть заміщені 

ще більш неефективними. В руках держави повинні залишитись в своїй основі 

лише засоби щодо проведення бюджетно-податкової і кредитно-грошової полі-

тики. 

Говорячи про трансформацію механізмів і методів державного регулюван-

ня економіки суто в Україні, можемо відмітити необхідність першочергового 

визначення довгострокової стратегії та шляхів розвитку економіки країни з 

врахуванням зарубіжного досвіду та світогосподарських тенденцій. Після вра-

хування стратегії розвитку, місця, яке в ній відводиться державі та державному 

сектору економіки – доцільно формувати конкретний інструментарій впливу на 

соціально-економічні процеси та наділяти ним різні рівні державної влади.  

Інакше кажучи, всі рівні державної влади в Україні, повинні мати окресле-

не коло своїх повноважень, закріплене у законодавстві країни, а відносини між 

ними – повинні носити конкурентний характер, коли розподіл повноважень ви-

значається перевагами кожного з рівнів.  

В зв’язку із зазначеним і враховуючи регулятивні можливості держави, 

констатуємо необхідність системного підходу до державного регулювання еко-

номіки. Системний підхід повинен передбачати інтеграцію у цілісну систему, 

по-перше, елементів, які формують стратегію соціально-економічного розвит-

ку, по-друге, елементів, які утворюють підсистему регуляторів. 

За таких умов, існуючі недоліки в системі державного управління в Украї-

ні залишаються ключовими бар’єрами для розвитку ринкових механізмів та 

стійкого соціально-економічного розвитку. Необхідна якісно нова регуляторна 

реформа, яка б чітко визначила та роз’яснила роль держави як власника, регу-

лятора та розробника політики, сприяла ринковій конкуренції та підприємницт-

ву, одночасно посилюючи здатність держави захищати права та пом’якшувати 

соціально-економічні негаразди.  

 

 



 

Анна БОЙКО 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ДІЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ВНУТРІШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА 

Ключові фактори успіху будь-якої організації перебувають у двох сферах: 

у зовнішній і внутрішній. Дослідження підприємств дає можливість зробити 

висновок про те, що будь-яка організація не може тривалий час функціонувати і 

утримувати відповідні позиції, якщо не враховуватиме вплив найрізноманітні-

ших факторів загального оточення, сукупність яких ї визначається як зовнішнє 

середовище організації. Така сукупність неконтрольованих факторів, що мо-

жуть відкрити для фірми нові можливості чи стати джерелом серйозної загрози, 

і визначає актуальність такого аспекту як дія факторів зовнішнього середовища 

на внутрішнє. Така постановка проблеми є відносно нового і недостатньо висві-

тленого, незважаючи на наявність численних напрацювань 

 На будь-якому етапі функціонування підприємства як відкритої системи 

на його діяльність   постійно впливають фактори зовнішнього середовища як 

прямої дії (споживачі, постачальники, конкуренти, акціонери, торгові підпри-

ємства, інфраструктура, державні органи влади), так і опосередкованої (міжна-

родні події та оточення, НТП, політичні обставини, стан економіки, соціально-

культурні фактори, фізико-географічні умови, оновлення технології). Завдан-

ням підприємства в сучасних умовах є знаходження свого споживача, адже са-

ме він диктує, які товари і послуги для нього необхідні. Але в багатьох випад-

ках не споживачі визначають необхідний ринку продукт чи послугу, а конкуре-

нти. Для здійсненні діяльності підприємству необхідні ресурси (матеріали, 

устаткування, енергія, робоча сила). Всі види ресурсів підприємства одержують 

через постачальників. Для нормального функціонування підприємства потрібні 

ще і постачальники капіталу. Це можливо при наявності інфраструктури. Серед 

факторів непрямого впливу найважливіше місце займає оновлення технологій, 

що одночасно є і внутрішньою змінною.  



 

 На інтереси підприємства також впливає загальна зміна економіки, соціа-

льно-культурні і фізико-географічні умови. Політико-правове середовище здій-

снює вплив на підприємство через податкове регулювання; законодавство з 

охорони навколишнього середовища; регулювання експортно-імпортної діяль-

ності та іноземних інвестицій. 

 Системотворні фактори підприємства, розглянуті вище, дають уявлення 

про підприємство як об’єкт впливу зовнішнього середовища, як пасивний еле-

мент структури ринку. Воно реагує відповідним чином на навколишні зміни, 

приймає „правила гри”. Це відбувається шляхом адаптації до зовнішнього сере-

довища. Адаптацію (системи підприємства)можна розглядати як таку реакцію 

на зміни умов, яка протидіє зниженню ефективності поведінки системи. 

 В сучасних умовах господарювання підприємствам необхідно підвищува-

ти адаптивність до зовнішніх змін за рахунок  здійсненні моніторингу зовніш-

нього середовища,  використання гнучких виробничих технологій, гнучкість в 

управлінні персоналом. 

   Отже, дослідження дії зовнішнього середовища на внутрішній потенціал 

підприємства необхідний як для сучасної управлінської науки, так і для практи-

ки. Адже будь-яка відкрита система ( в тому числі і підприємство) функціонує в 

зовнішньому середовищі і завдяки йому. Тому підприємство не може здійсню-

вати свою діяльність незважаючи на зовнішні зміни, а навпаки, повинно врахо-

вувати їх , підвищуючи ефективність своєї роботи в нових умовах. Тобто орга-

нізації мають адаптуватися до зовнішніх змін. Чим більша здатність підприємс-

тва до адаптації, тим воно потужніше, а сильне підприємство – запорука стабі-

льності економіки і соціального життя.  

 

   

 

 

 

 



 

Тетяна ВАСИЛЬЄВА, Ольга ГРИЩЕНКО 

Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

 Сьогодні в Україні, в умовах системозмінюючих трансформаційних пере-

творень залучення іноземних інвестицій набуває особливого значення, оскільки 

без сторонньої допомоги та кредитів, серйозних валютних ін’єкцій з боку роз-

винутих країн неможливе прискорення технологічної та структурної перебудо-

ви вітчизняної економіки, а також вирішення соціальних проблем. Слід визна-

ти, що інвестиційне забезпечення вітчизняної економіки в умовах гострого де-

фіциту внутрішніх джерел фінансування не може здійснюватися без участі не-

резидентів. Саме тому на перший план виходять проблеми удосконалення орга-

нізаційно-економічного механізму залучення іноземних інвестицій.  

При вирішенні зазначеної проблеми слід спочатку чітко визначити страте-

гічну концепцію держави щодо використання іноземного капіталу, сформувати 

засади державної політики у цьому напрямку. На наш погляд, при створенні ор-

ганізаційно-економічного механізму залучення іноземних інвестицій на загаль-

нодержавному рівні, слід враховувати: загальні пріоритети державної політики 

в сфері інвестування; основні загальні принципи державного регулювання еко-

номічних процесів; соціально-економічні, ментальні, геополітичні та інші особ-

ливості країни донора та країни реципієнта; наслідки втручання іноземного ка-

піталу в сферу формування виробничих відносин. 

Нажаль, українське законодавче регулювання іноземного інвестування но-

сить непослідовний, нестабільний і непередбачуваний характер, часто зміни 

вимог закону та підзаконних актів суперечать здоровому глузду й нормам раці-

ональної економічної поведінки. Особливого значення набуває формування та-

ких нормативно-правових умов, які б забезпечували однакові, недискриміна-

ційні умови для резидентів та нерезидентів, сталі гарантії взаємного захисту ін-



 

вестицій. Крім того, на нашу думку, є доцільною практика збереження певних 

податкових пільг для іноземних інвесторів, що вкладають кошти у розвиток 

приоритетних галузей економіки, підтримку слабо розвинутих регіонів, запро-

вадження для них процедури більш спрощеного митного оформлення.  Виходя-

чи з цього, одним із інструментів формування ефективного організаційно-

економічного механізму залучення іноземних інвестицій ми вважаємо створен-

ня в Україні Центру моніторингу інвестиційного клімату, завданням якого має 

бути прогнозування потенційних та відстеження реальних результатів запрова-

дження того чи іншого нормативно-правового акту, що так або інакше регулює 

інвестиційну діяльність.  

Крім того, при формуванні організаційно-економічного механізму залу-

чення іноземних інвестицій на загальнодержавному рівні слід врахувати необ-

хідність: пожвавлення співробітництва з іншими країнами; удосконалення ме-

ханізму обліку та контролю за надходженнями коштів від нерезидентів; ство-

рення для іноземних інвесторів інформаційної бази, яка б містила дані про 

об’єкти та правові умови інвестиційної діяльності в Україні; чіткого визначення 

повноважень органів державної влади різних рівнів при регулюванні супереч-

ливих питань щодо нерезидентів та ін. 

Вирішення проблеми формування організаційно-економічного механізму 

залучення іноземних інвестицій потрібно здійснювати не тільки на загальноде-

ржавному, а й на регіональному рівні, оскільки в рамках цього механізму вини-

кає цілий ряд взаємопов’язаних завдань, вирішення яких дозволить збільшити 

рівень гармонізації економічних інтересів регіонів, а саме: завдання територіа-

льної оптимізація програми залучення іноземних інвестицій; завдання ураху-

вання регіональних особливостей при виборі інвестиційних проектів (за участю 

іноземного інвестора) з метою їх реалізації на конкретній території (вирішуєть-

ся на рівні замовника); завдання оптимального розміщення іноземного капіталу 

у регіональній соціо-еколого-економічній системі (вирішується на рівні терито-

ріального органу самоврядування). 



 

Як свідчить світовий досвід, одним з найефективніших інструментів фор-

мування організаційно-економічного механізму залучення іноземних інвестицій 

є створення так званих „кластерів”, тобто територіальних об’єднань взаємо-

пов’язаних підприємств у межах одного чи кількох регіонів, у тому числі при-

кордонних. Кластери створюють агломераційну економіку, умови для виробни-

цтва продукції світового рівня,  надають можливості для створення територіа-

льно-виробничих систем, мобілізації коштів для розвитку технополісів, бізнес-

парків, експортоорієнтованих зон, дозволяють цілеспрямовано формувати між-

регіональні та зовнішні зв’язки. Кластерний підхід до організації інвестиційної 

діяльності у регіонах дозволяє підвищити конкурентоспроможність економіки 

регіонів та їх привабливість для портфельних та іноземних інвестицій. 

Впровадження запропонованого механізму сприятиме активізації діяльно-

сті всіх суб’єктів процесу інвестування, збільшенню обсяги іноземних інвести-

цій, прискоренню загальних процесів економічних перетворень як на рівні дер-

жави, так і на рівні її регіонів. 

 

Віталій ВЕНГЕР  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

Машинобудування як багатогалузевий комплекс є одним із провідних сек-

торів економіки України. Воно охоплює декілька десятків спеціалізованих га-

лузей і підгалузей подібних за технологіями та сировиною, що використовуєть-

ся. Окрім того, машинобудування об’єднує більше 70 галузей, підгалузей та ви-

робництв, що забезпечує нормальне функціонування різних галузей промисло-

вості. В сучасних умовах машинобудуванню належить винятково важлива роль 

у прискоренні науково-технічного прогресу. Випускаючи знаряддя праці для 

різних галузей промисловості, машинобудування реалізує досягнення науково-



 

технічного прогресу і забезпечує комплексну механізацію та автоматизацію ви-

робництва. 

Асортимент продукції, що випускається підприємствами машинобудуван-

ня, надзвичайно великий. Він не тільки обумовлює глибоку диференціацію його 

галузей, а й робить сильним вплив на розміщення виробництва окремих видів 

продукції. Навіть при одному цільовому призначенні продукції, що випускаєть-

ся, розміри, склад, технологічні процеси, форма організації виробництва на під-

приємствах таких галузей сильно різняться. 

Криза перехідного періоду виявила, що машинобудівний комплекс є най-

більш вразливим до негативних змін економічної ситуації: розриву господарсь-

ких зв’язків, зменшення серійності виробництва, зниження платоспроможності, 

економічної інтервенції зарубіжних компаній, відсутності дієвого механізму за-

хисту вітчизняного ринку. Перехід до ринкових відносин не створив суттєвих 

стимулів для розвитку галузі, тому тенденція зростання загальних обсягів виро-

бництва у машинобудуванні виникла лише у 2000-2001 роках (16,8-18,8%) [1, с. 

92]. Незважаючи на певні коливання, така тенденція зберігалася і в наступні 

роки, зокрема, в 2002 – 11,3%, в 2003 – 35,8%, в 2004 – 28,0% [2, с. 112]. За сі-

чень-липень 2005 р. стосовно аналогічного періоду минулого року ріст обсягів 

виробництва склав 7%. 

На думку фахівців, позитивні тенденції мають системне походження і є на-

слідком комбінованої взаємодії низки внутрішніх та зовнішніх факторів, які пе-

редусім пов’язані: зі сприятливою світовою економічною кон’юнктурою і зрос-

танням доходів в експортоорієнтованих галузях, які у свою чергу, спричинили 

зростання внутрішнього платоспроможного попиту на промислову продукцію, 

у тому числі і на продукцію машинобудування; з позитивною зміною структури 

кінцевого споживання на користь товарів довгострокового користування [1]. 

Суттєву роль у зростанні обсягів виробництва в машинобудуванні відігра-

ли попередні зміни в законодавстві стосовно тракторного та сільськогосподар-

ського машинобудування, автомобільної промисловості, суднобудівної проми-

словості, космічної галузі. 



 

Зростання попиту на продукцію машинобудування за останні роки спосте-

рігалося у всіх видах економічної діяльності. Проте, у 2005 р. на підприємствах 

з виробництва контрольно-вимірювальної апаратури обсяги продукції скороти-

лися на 20%, машин для видобувної промисловості і будівництва – на 13,2%, 

електричних машин і апаратури – на 4,1%, у залізничному машинобудуванні – 

на 1,7%, що пов’язано виключно з кон’юнктурними коливаннями попиту на 

відповідну продукцію [3]. 

За 2004 р. продукція машинобудування подорожчала на 13,7%. З початку 

року (з липня до грудня 2004 р.) продукція машинобудування подорожчала на 

4,4%, у тому числі у виробництві машин і устаткування – на 9,2%, у виробниц-

тві електричної і електронної техніки – 7,7%. У виробництві транспортного 

устаткування ціни знизилися на 1,3%. Найбільшу питому вагу в структурі про-

міжного споживання у 2003 р. займали: металургія та оброблення металу 

(8,3%); сільське господарство (6,7%); видобування вугілля і торфу (5,7%); буді-

вництво (5,3%) та власне споживання галуззю (55,5%) [4, с. 22-23]. 

Для стабільного розвитку ринку продукції машинобудування необхідно: 

розширення обсягів виробництва продукції машинобудування при підвищенні 

її якості; впровадження у виробництво нових зразків продукції машинобуду-

вання; створення сприятливих умов щодо укладання угод з обладнання на ос-

нові лізингу; захист економічних інтересів України на світових товарних рин-

ках; захист вітчизняного ринку по окремих видах товарів, на яких традиційно 

спеціалізуються вітчизняні підприємства машинобудівного комплексу тощо. 
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ДЕЯКІ  ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ  КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ 

Українська  економіка важко і поступово встає на шлях інтенсифікації. Це 

означає, що, в умовах найжорстокішої конкуренції,  переваги бізнесу знахо-

дяться вже не за його межами, а усередині нього (наприклад, необхідність росту 

продуктивності праці). Це спричиняє, безпосередній розвиток нових підходів у 

керуванні   підприємством або корпорацією. Дані питання є досить актуальни-

ми для розвитку корпоративного бізнесу в Україні. 

Корпорація – це система. У науковому змісті система, кібернетична систе-

ма – це те, що повинно керуватися і спостерігатися. Щоб ефективно керувати 

корпорацією, необхідно налаштувати в ній регулярний менеджмент, розуміючи 

при цьому корпорацію як систему сполучених один з одним бізнес-процесів. 

Але для цього корпорацію треба насамперед спостерігати з різних точок зору, 

де кожна точка зору передбачає прийняття рішень на певному рівні корпорати-

вної ієрархії. У цьому зв’язку виникає проблема  чіткої організації діяльності 

корпорації. Одним зі шляхів вирішення існуючої проблеми може бути  впрова-

дження в корпорацію якісної корпоративної інформаційної системи (КІС). 

КІС – це засіб для топ-менеджера консолідувати дані із нижніх рівнів 

управлінської піраміди на її верх, при цьому дані повинні проходити проміжну 

обробку, агрегуватись  і компонуватись  в зручний  для користувача вид. 

Рішення про впровадження КІС дається власникам і менеджерам корпора-

ції нелегко. В першу чергу –  психологічна проблема невідомості майбутнього  

дня і пов’язаних з цим страхів: чи перспективним буде нове рішення, чи буде 

воно ефективним, чи не зіпсує воно бізнес. До того ж, дещо в корпорації вже 

автоматизоване. Приміром, розгорнута «1С-Бухгалтерія», але користуватися зі-



 

браною нею звітними даними проблематично (якщо нагромадження інформації 

ведеться в розрізнених файлах dbf-формату, а не, скажемо, у базу даних SQL 

Server).  

 З одного боку, вважається, що впровадження КІС повинно бути економі-

чно обґрунтованим. З цим, мабуть, не варто було б і сперечатися, якби не існу-

вало розходження в розумінні того, що таке «економічна ефективність».  Вели-

ка кількість робіт доводить, що IT-рішення можуть бути економічно ефектив-

ними. Звідси як випливає висновок: для обґрунтування впровадження КІС не-

обхідно тільки довести, що впровадження є економічно ефективним.  

 З іншого боку, корпорація впроваджує КІС  не тільки  для того, щоб дося-

гти негайних економічних вигод. Центральна мотивація топ-менеджменту кор-

порації в тім, щоб забезпечити необхідні організаційно-управлінські умови для 

виживання і розвитку корпорації. Питання в тому, чи перейде корпорація в но-

ву якість у зв'язку з упровадженням  КІС, чи одержить вона незаперечні страте-

гічні переваги від упровадження перед своїми конкурентами. Якщо так, то у 

корпорації є майбутнє, і тоді впровадження КІС є економічно ефективним. Тра-

диційними ж способами можна вимірювати економічну ефективність упрова-

дження тільки у вузькому, локальному змісті, на рівні очевидних грошових по-

токів витрат, обсягів  реалізації. У цьому зв'язку,  можна затверджувати, що го-

ловні ефекти від упровадження КІС не мають очевидного вартісного виражен-

ня, виявляються не відразу після впровадження, - однак саме ці ефекти і роб-

лять упровадження КІС обґрунтованим. 

У кожнім конкретному випадку можна обґрунтувати впровадження КІС, 

якщо доведемо, що це впровадження слугує цілям одержання корпорацією 

стратегічних ринкових переваг за низкою сфер дослідження, однією з яких є 

сфера прямих економічних ефектів від упровадження. При цьому необхідно 

розглядати наступні результати впровадження: повні витрати на впровадження 

КІС;  прямі економічні ефекти; ризики; опціонні ефекти; інформаційні ефекти.  

 

 



 

Лідія ВІЛЬКОВА 

Тернопільський державний економічний університет  

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  

Стратегія економічного розвитку України потребує підвищення стабільно-

сті функціонування всіх ланок механізму управлінської структури народно-

господарського комплексу, збалансованості інтересів, прав і відповідальності її 

суб’єктів. Значну роль у цьому процесі відіграють органи місцевого самовряду-

вання — від обласних і до сільських рад. Саме місцевим бюджетам, як основній 

фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належить особливе місце в 

бюджетній системі нашої держави. Адже поряд з державним місцеві бюджети 

стають головним важелем перерозподілу валового внутрішнього продукту та 

національного доходу. 

Місцевим бюджетам відводиться належне місце у втіленні загальних наці-

ональних цілей, визначених перспективною програмою розвитку українського 

суспільства, а саме: у поліпшенні життя народу, підвищенні конкурентоспро-

можності України у глобальній системі, зміцненні основ демократії. Саме тому 

у Європейській хартії місцевого самоврядування зазначається, що місцева влада 

є однією з підвалин кожного демократичного режиму. Умовою її діяльності та 

виконання покладених на неї завдань є адекватні фінансові ресурси, основу 

яких в умовах України становлять доходи місцевих бюджетів. Враховуючи все 

це, особливого значення набувають проблеми пошуку форм і методів фінансо-

вої незалежності органів місцевого самоврядування, зміцнення дохідної бази 

місцевих бюджетів, розвитку місцевого оподаткування, здійснення ефективного 

бюджетного регулювання. 

Механізм розподілу бюджетних коштів між різними ланками бюджетної 

системи, що діяв раніше, не відповідав принципам самостійності та фінансової 

незалежності місцевих органів влади. Переважали в основному адміністративні 

методи управління, внаслідок чого відносини між центральними та регіональ-



 

ними органами влади мали адміністративний характер. Централізація управлін-

ня економікою пов’язана з мобілізацією і розподілом через центр переважної 

частини матеріальних та фінансових ресурсів. Якщо це необхідно протягом ко-

роткого періоду часу для реалізації конкретних програм, то таке постійне ста-

новище призвело до того, що в одних регіонах виховувалось утриманство, еко-

номічна безвідповідальність, а в інших, внаслідок постійного стягування ресур-

сів, з’являється незацікавленість у кінцевих результатах своєї діяльності. Тому 

сьогодні, для економіки України  в перехідний період питання фінансової деце-

нтралізації та економічної самостійності регіонів є особливо гострими. 

Ступінь фінансової незалежності місцевих органів влади характеризує не-

залежність держави в цілому, потенційні можливості її економічного розвитку, 

рівень демократичних прав і свобод громадян. Держава не може успішно роз-

виватися та економічно процвітати, не даючи гарантій фінансової незалежності 

місцевим органам влади. Це об’єктивна необхідність формування нових еконо-

мічних відносин. Отже, під фінансовою незалежністю місцевого самоврядуван-

ня розуміється можливість самостійного вирішення питань комплексного фі-

нансового забезпечення економічного і соціального розвитку даної території, 

що входять до компетенції відповідного рівня місцевого управління. 

Передумовою фінансової незалежності місцевого самоврядування є розум-

на, з точки зору економічної доцільності, децентралізація влади і адекватний 

розподіл повноважень, відповідальності, а отже, і фінансово-економічної бази 

між центром і регіонами, місцевими органами управління. Межі фінансової не-

залежності місцевого самоврядування завжди повинні визначатись законодав-

чо, тобто закон повинен чітко окреслювати функції місцевого самоврядування і 

відповідно до них джерела ресурсів, які становитимуть фінансове забезпечення 

цих функцій. Ступінь децентралізації у визначенні податків та прийнятті рі-

шень залежить від політичних, економічних та інституційних особливостей 

країни, а також від тієї ролі, яка в ній відводиться органам місцевої влади. 

Складна структура місцевих бюджетів України, а також необхідність встанов-

лення раціонального взаємозв’язку між державним і місцевими бюджетами ви-



 

суває завдання визначення оптимального розподілу доходів між різними лан-

ками бюджетної системи.  Важливим питанням виконання місцевих бюдже-

тів є визначення механізмів, які б встановлювали зацікавленість органів місце-

вого самоврядування у забезпеченні повного надходження доходів. 

Сучасна законодавча база, з одного боку, декларує необхідність забезпе-

чення місцевих бюджетів коштами на виконання власних і делегованих повно-

важень в повному обсязі, а з іншого - не визначає конкретних шляхів повного 

забезпечення місцевих бюджетів фінансовими ресурсами у повному обсязі. По-

ложення окремих законодавчих актів України, зокрема, законів України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", "Про систему оподаткування” та інших но-

рмативно-правових актів в частині спрямування податкових та інших надхо-

джень до бюджетів та напрямів здійснення бюджетних видатків, суперечать 

один одному. 

Перед місцевою владою часто постає необхідність робити непростий вибір 

місцевих податків, цілей, на які будуть спрямовуватися її видатки та методів 

управління і стимулювання процесів економічного розвитку. 

 

Наталя ВОЗНЕНКО  

Харківський національний економічний університет 

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Перехід до ринкової економіки вимагає нових підходів до управління під-

приємством. Науково-технічний прогрес та динаміка зовнішнього середовища 

змушують сучасні підприємства перетворюватись в більш складні системи. Для 

забезпечення ефективності функціонування таких систем необхідні нові мето-

ди, які відповідають умовам внутрішнього та зовнішнього середовища підпри-

ємств. 



 

Мету даного дослідження становить аналіз можливості підвищення конку-

рентної позиції підприємства за рахунок впровадження заходів логістичного 

менеджменту для оптимізації його постачальницької, виробничої та збутової 

політики через координацію його матеріальних потоків . В роботі було застосо-

вано метод формалізації та АВС- аналіз. 

Під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів відбувається про-

цес трансформації традиційної організації економічних потоків в логістичні си-

стеми, що обумовлено взаємодією та взаємопроникненням менеджменту, мар-

кетингу, логістики при реалізації стратегії і тактики діяльності фірми. На сього-

днішній день, як свідчить досвід розвинутих країн, головну роль в отриманні 

конкурентних переваг через координацію потоків відіграє логістичний мене-

джмент, що становить складову логістики. 

На основі аналізу характеристик потоків підприємства, які були досліджені 

в сучасній літературі, можна дати його повне визначення. Потік - це однорідна 

сукупність об'єктів пов'язаних між собою економічними процесами хоча б в од-

ному визначеному часовому інтервалі, який вимірюється в абсолютних одини-

цях та формується в додаток до різноманітних логістичних операцій. 

З точки зору ресурсоспоживання логістика оптимізує матеріальні потоки 

через регулювання збуту готової продукції і прискорення обігу матеріально - 

технічних і товарних запасів, що дозволяє ефективно управляти виробництвом 

продукції. До матеріальних потоків належать товарно-матеріальні цінності, що 

забезпечують функціонування підприємства, а саме сировина, матеріали, на-

півфабрикати, готові вироби. Характер ресурсоспоживання залежить від спе-

цифіки конкретного підприємства . До факторів, які впливають на рівень ресур-

соспоживання і відіграють суттєву роль в управлінні матеріальними ресурсами, 

відносяться: тип   виробництва; об'єм виробництва; тривалість виробничого ци-

клу; рівень номенклатурності виробничої програми; гнучкість виробничо - тех-

нічного процесу; від виробів або робот відносно їх складності та інше. Разом з 

цим можна визначити параметри, що впливають на формування матеріального 

потоку, але деякі з них неможливо оптимізувати - фізико-хімічна характеристи-



 

ка тари, вагові та габаритні характеристики та інші, тому необхідно приділяти 

увагу параметрам, оптимізація яких може суттєво поліпшити конкурентну по-

зицію товару, а саме - асортиментна структура, інтенсивність потоку, початко-

вий та кінцевий пункти призначення, час та швидкість руху. 

Саме через взаємопроникнення маркетингу, менеджменту та логістики на 

засадах кібернетичного підходу згідно з законом зовнішнього доповнення доці-

льно розробити план, який би охоплював та враховував цілі постачальницької, 

виробничої та збутової політик підприємства. На прикладі ЗАТ "ЛЗТД" були 

розроблені заходи для поліпшення асортиментної політики підприємства за ра-

хунок впровадження у практику результатів дослідження (побудови дерева ці-

лей та АВС-аналізу), що виявили резерви зниження собівартості продукції за 

рахунок оптимізації структури запасів на складах та можливості вдосконалення 

матеріального потоку за рахунок зміни інтенсивності потоку з урахуванням се-

зонності деякої продукції. 

Таким чином, одним із напрямків розвитку логістичного менеджменту для 

підвищення конкурентоспроможності підприємства є координація матеріальних 

потоків. Це можливо при дослідженні взаємозв'язку закупівельної, виробничої 

та збутової політик підприємства з підприємницькою та комерційною логісти-

кою на засадах кібернетичного підходу. 

 

Ірина ГАЛАК  

Тернопільський державний економічний університет  

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ В 

АСПЕКТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

Побудова конкурентного середовища у фрагментованих галузях економі-

ки, зокрема в молокопереробній, базується на створенні конкурентної стратегії 

підприємств, яка ґрунтується на чітко окреслених цілях і намірах суб’єктів гос-



 

подарювання здійснювати свої стратегічні плани в умовах конкретного зовніш-

нього середовища.  

Формуючи свої позиції, підприємницькі структури повинні усвідомити 

свої реальні можливості з охоплення ринку, провівши моніторинг діяльності 

підприємств – конкурентів та на основі уже сформованого критерію будувати 

свою поведінку на регіональному рівні. Розробка і оцінка діяльності конкурен-

тів в прогнозних цілях потребує більш глибокого аналізу як результативних по-

казників, так і ряду інших показників, які в своїй сукупності при детальному 

дослідженні їх дії чинять вагомий вплив на стан справ у галузі. Найбільш роз-

повсюдженою до останнього часу вважалася фінансова оцінка діяльності під-

приємства, яка була основним і практично єдиним критерієм щодо оцінки по-

тенційних можливостей конкурентів. Так, необхідно відмітити, що даний метод 

при частковій відсутності конкуренції або її низькому рівні є економічно ви-

правданим і логічно обґрунтованим. Притаманний динамізм, який характерний 

розвитку конкуренції в сучасний період не тільки видозмінює її, але й є стиму-

ляційним чинником посилення її впливу на багатьох рівнях. Підвищення кон-

куренції в багатьох підгалузях харчової промисловості, яка є, за визначенням 

багатьох дослідників, основною рушійною силою ринку, спонукає до більш 

глибшого і неоднозначного проведення аналізу. Таким аналізом може бути все-

бічне діагностування стану діяльності конкурентів, який є набагато ширшим за 

ознаками і об’єктом дослідження і включає в себе широке коло показників дія-

льності підприємницької структури. До їх переліку можна віднести ряд еконо-

мічних, психологічних і соціальних факторів. Кожний з них, на певній ланці 

управління, чинить вагомий вплив на прийняття певних рішень і при врахуван-

ні кожного з них є можливість запобігання багатьох непорозумінь і конфлікт-

них ситуацій між підприємствами.  

Проте, маючи огляд про стан діяльності конкурентів та всі передумови за-

йняти лідерські позиції на ринку, досить часто виникає проблема у правильній і 

послідовній реалізації визначених завдань. В першу чергу це стосується побу-

дови відносин із постачальниками сировинних ресурсів. Враховуючи мотиви 



 

підприємницьких структур, суть яких зводиться до загальновідомих факторів 

як доступ до якісної і недорогої сировини, потрібно вміло та гнучко проаналі-

зувати ринок ресурсів та організовуючи співробітництво з виробниками проду-

кції слід їх будувати на засадах прозорості і сталості. 

В основі цих цілей повинно бути покладено ряд важливих принципів, роль 

яких зводиться у випадку їх дотримання до формування і набуття певним під-

приємством ряду конкурентних переваг. Ведучи мову про формування і роль 

цих принципів у підприємницьких структурах, необхідно, на нашу думку, вио-

кремити їх. Так, розглядаючи ієрархію взаємовідносин, які переробне підпри-

ємство будує із своїми партнерами в першу чергу до основних з них можемо 

віднести і назвати такі принципи як: взаємовигідність, стабільність, конкрети-

зованість, паритетність, взаємообумовлена мотивація. 

Реалізація даних принципів створить збалансовані і урегульовані відноси-

ни, які дозволять ефективно розвиватись і нарощувати конкурентоспромож-

ність вітчизняної продукції молокопереробним підприємствам шляхом заван-

таження наявних виробничих потужностей.  

 

Роман ГАЛЕНІН, Надія НІКІТЕНКО 

Сумський національний аграрний університет  

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ПРИ 

ПРОГНОЗУВАННІ РИНКУ ЗБУТУ 

Історичний розвиток маркетингу дає підстави думати, що в цій сфері еко-

номічної науки і практики не слід очікувати раз і назавжди сформованих підхо-

дів, прийомів, методів і технологій, що зможуть автоматично забезпечити по-

слідовне підвищення ефективності економічної діяльності в умовах середови-

ща, що змінюється. Цілком очевидно, що тут присутні діалектика й аналогія, 

властиві історії і тенденції науково-технічного прогресу.  

В даний час розрізняють поняття «класичного маркетингу», а разом з ним 

структуризують поняття «маркетингова філософія» і «маркетингова функ-



 

ція».Так, маркетингова філософія спочатку зосереджує увагу на споживачеві і 

його вимогах до властивостей пропонованого товару, на використанні конкуре-

нтних переваг фірми. До числа цих конкурентних переваг звичайно відносять: 

зниження витрат; цінове і продуктове лідерство; здатність протидії відомим 

п'ятьом конкурентним силам; осмислене заняття позиції на ринку (лідера, по-

слідовника, інфантильного конкурента); уміння виробляти і застосовувати пре-

вентивні і пасивні стратегії поводження, відслідковувати й оцінювати реакцію 

конкурентів на своє поводження на ринку, відношення до потенційних спожи-

вачів та інших діячів ринку. Маркетингова функція представляється сукупністю 

маркетингових інструментів — визначених моделей — за допомогою яких фір-

ма може оцінити наслідки і результати свого поточного чи передбачуваного по-

водження на ринку.  

Розглядають в  теорії та практиці маркетингу  у зв'язку з усвідомленням 

наслідків динамічних змін у двох сферах ринкового середовища: виробництва і 

споживання. У сфері виробництва товарів і послуг зміни здебільшого обумо-

влені закономірностями і тенденціями науково-технічного розвитку, а також 

об'єктивних взаємообумовлених процесів міжнародного поділу праці і міжна-

родної економічної інтеграції. У сфері споживання найбільш істотними є про-

цеси приросту населення планети, відносного (на душу населення) і абсолютно-

го скорочення життєво важливих (у т. ч. природних) ресурсів, а також поглиб-

лення поляризації можливостей у рівні споживання матеріальних і культурних 

благ різними соціальними групами, окремими країнами, народами і великими 

регіонами світу. 

Зміни  в ринковому середовищі породжують і виявляють нові фактори і 

пріоритети розвитку бізнесу, впливають на характер конкуренції, зобов'язують 

конкрентну фірму ретельно балансувати свої прагнення, можливості і ризики. 

У відкритій ринковій економіці, навіть для фірми, що має стійкі принципи 

у відповідному сегменті національного ринку, завжди існує загроза бути витис-

нутою зі сфери своєї діяльності іншою фірмою, котра володіє конкурентними 



 

перевагами, у тому числі й іноземною. Сучасна конкуренція все більше і більше 

здобуває глобальний характер. 

У цьому зв'язку конкуренція, як механізм ринкової суперечності за обме-

жений платоспроможний попит, визначає спрямованість маркетингових дослі-

джень фірми, а конкурентні переваги фірми визначають зміст її маркетингових 

можливостей, тобто її потенціал. При цьому самі по собі конкурентні переваги 

ще не означають конкурентоспроможності фірми. 

Конкурентоспроможність  сільськогосподарських підприємств  є  не доста-

тньою. У  цьому контексті  вітчизняні виробники не можуть на рівних конкуру-

вати з іноземними виробниками. Використання науково-технічного прогресу 

нашими виробниками не здійснюється завдяки певним економічним, фінансо-

вим та соціальним проблемам країни. Застосування застарілих засобів вироб-

ництва не допомагає сільськогосподарським підприємствам виходити на доста-

тньо високий рівень конкуренції. Конкурентоспроможність представляється як 

забезпеченість реалізованих у практичній господарській діяльності фірми її 

конкурентних переваг. Більше того, конкурентні переваги (у споживчих влас-

тивостях товарів чи послуг, витратах на їхнє виробництво, рентабельності, ме-

тодах просування до споживачів і т. ін.) не можуть бути статичні. Те, що сього-

дні є перевагою, з часом стає ознакою відсталості, фактором гальмування і де-

градації діяльності фірми. А це зобов'язує кожен суб'єкт, що хазяйнує, постійно 

відслідковувати реакцію ринкового середовища на свої дії, модернізувати наяв-

ні і конструювати нові переваги, приймати стратегічні рішення при виході на 

міжнародний ринок .  

Для розвитку ринків збуту сільськогосподарським виробникам необхідно 

приділяти більше уваги маркетинговим дослідженням. Але на практиці дослі-

дження зводяться до примітивних опитувань кола знайомих. Щоб бути конку-

рентноспроможним вітчизняним підприємствам цього не достатньо. Необхідно 

проводити комплексне дослідження ринку в деяких напрямках. Комплексне до-

слідження ринку проводиться в чотирьох напрямах:  дослідження ринку як та-

кого;  вивчення покупців;  вивчення товарів;  вивчення конкурентів. 



 

Дослідження ринку в нашій країні повинно бути пов'язане з  визначенням  

ємності  ринку,  а  також   можливої частки товарів нашого підприємства. Віт-

чизняним виробникам необхідно розробляти короткострокове прогнозування 

розвитку ринку. Це обумовлюється в першу чергу нестабільним політичним 

станом країни та певних економічних норм. 

Більшість вітчизняних підприємств мають певні економічні проблеми і не 

приділяють уваги своїм конкурентам. Але вивчаючи конкурентів можна дізна-

тись про недоліки свого товару, які необхідно зробити зміни в своєму продукті. 

Сільськогосподарські підприємства приділяють найбільшу увагу виробництву і 

не мають змоги досліджувати своїх конкурентів. Використання маркетингових 

заходів допоможе вітчизняним виробникам вийти на новий рівень розвитку як з 

точки зору виробництва, так і з точки зору завоювання нових ринків збуту. Це 

покращить діяльність галузі в загалом і надасть можливість піднятися сільсько-

господарським виробникам.  

 

Ірина ГВОЗДЕЦЬКА 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Актуальність даної теми полягає у тому, що на сьогоднішній день важли-

вим ресурсом для економічного росту промислових підприємств є інвестиції. 

Промисловість України є досить привабливим сектором для іноземних інвесто-

рів, але існує і ряд проблем, які гальмують процес залучення інвестицій. В 

зв’язку з цим необхідно знати теоретико-методологічні засади оцінювання інве-

стиційної привабливості підприємства. 

Одним з найбільш поширених підходів до визначення інвестицій є їх ото-

тожнення із споживанням, що відкладається на майбутнє. Одну їх частину 

складають споживчі блага, які не використовуються у поточному періоді, вони 



 

відкладаються на збільшення запасів, іншу – ресурси, які спрямовуються на 

розширення виробництва.  

Метою написання даної статті є визначення теоретико-методолічних засад 

оцінки інвестиційної привабливості у ракурсі промислових підприємств. 

Інвестиційне просування останнім часом стає повсякденною практикою в 

управлінні підприємствами. Як правило, найвищого рівня інвестиційної при-

вабливості досягають підприємства, маркетингові зусилля яких спрямовані на 

комплексне вирішення нагальних проблем: покращення управління та інфра-

структури, підвищення конкурентоспроможності. 

На нашу думку, більш конкретно необхідно з’ясувати поняття інвестицій-

ної привабливості підприємства. Інвестиційна привабливість підприємства – це 

інтегральна характеристика окремих підприємств з позиції перспектив розвит-

ку, обсягу і можливостей збуту продукції, ефективності використання активів і 

їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості. Тобто її можна 

охарактеризувати як доцільність вкладення в підприємство вільних грошових 

коштів. 

Слід звернути увагу на таке поняття як інвестиційний процес, який є не-

розривним з процесом вкладення капіталу й одержанням результату вкладень. 

Інвестиційний процес, як і будь-який інший, відбувається поетапно. З ураху-

ванням особливостей інвестиційного циклу і виходячи з того, що інвестиційний 

процес розглядається як сукупність інвестиційних циклів, можна виділити ета-

пи інвестиційного процесу, які подано в табл. 1 [1, с. 51]. 

Таблиця 1  

Етапи інвестиційного процесу підприємства 

№ з/п Етап Зміст етапу 
1 Становлення Визначення цілей і критеріїв інвестування. Формування інвес-

тиційної програми. Розрахунок загальних показників інвести-
ційних проектів і програм. Визначення особливостей інвести-
ційного циклу на підприємстві. Визначення потреби в інвести-
ційних ресурсах

2 Акумулювання нако-
пичень 

Вибір джерел інвестування. Визначення оптимальної структури 
джерел інвестування. Вибір способів акумуляції накопичень та 
їх зберігання 



 

3 Формування інвести-
ційних ресурсів (ін-
вестування) 

Формування комплексу майнових та інтелектуальних ціннос-
тей, що вводяться в оборот із метою одержання прибутку або 
соціального ефекту 

4 Використання інвес-
тиційних ресурсів 

Експлуатація комплексу майнових і інтелектуальних цінностей 
з метою одержання прибутку або соціального ефекту 

5 Формування компле-
ксу інвестиційних 
благ 

Одержання матеріальних цінностей або надходження платежів 
від результатів експлуатації комплексу майнових і інтелектуа-
льних цінностей 

6 Розподіл комплексу 
інвестиційних благ 

Оцінка фактичної ефективності інвестицій. Розподіл прав з 
експлуатації комплексу інвестиційних благ. Розподіл прибутку 
від інвестування: виплата відсотків, кредитів, дивідендів, паїв 

 

Отже, інвестиції є одним із основних важелів фінансового зростання про-

мислових підприємств та економіки взагалі. Сьогодні поняття „інвестицій” зна-

ходиться на стадії розвитку і займає одне із основних місць у процесі розшире-

ного відтворення, тому інвестиційна діяльність є досить цікавою і потребує до-

корінного вивчення і дослідження вченими різних галузей економіки. Регулю-

вання інвестиційної діяльності і пов'язаних з нею економічних процесів займає 

ключове місце у вирішенні проблем структурної перебудови економіки, активі-

зації науково-технічного прогресу, підвищенні ефективності діяльності підпри-

ємств. Що стосується промислових підприємств, то за рахунок вкладення іно-

земних інвесторів ці підприємства стають на стежку швидкого розвитку та еко-

номічного зростання. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА 

ЧАСТИНА УСПІХУ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ 

Ринкові реформи в Україні передбачають структурну перебудову економі-

ки шляхом становлення і розвитку конкурентного середовища. Це може бути 



 

досягнуто за умови всебічного розвитку підприємств, посиленні їхньої конку-

рентоспроможності. 

Як відомо, конкурентоспроможність торговельного підприємства визна-

чають такі фактори: 

1) Якість задоволення споживчого попиту: обсяг та структура товарообо-

роту; темпи росту товарообороту; широта, глибина та оновленість асортименту; 

конкурентоспроможність реалізованих товарів; якість торговельного обслуго-

вування; форми та методи торгівлі; завершеність покупки. 

2) Ефективність функціонування господарської системи: часткові показни-

ки ефективності; рівень комерційної маржі; ефективність використання товар-

них ресурсів; ефективність використання трудових ресурсів; ефективність ви-

користання матеріально-технічної бази; ефективність притягнення капіталу. 

Узагальнюючими показниками ефективності є: рентабельність капіталу; рента-

бельність обороту; тривалість операційного та фінансового циклів; фінансова 

стійкість; платоспроможність та ліквідність. 

3) Ресурсний потенціал: організація товарозабезпечення; ефективність 

укладених угод на закупівлю товарів; місцерозташування торговельного під-

приємства; обсяг та склад матеріально-технічної бази; обсяг, стан та склад тру-

дових ресурсів; обсяг та джерела надходження фінансових ресурсів; організація 

менеджменту на підприємстві. 

Мета конкурентних стратегій досить проста і зрозуміла: вести справи під-

приємства в напрямі досягнення конкурентної переваги на ринку і залучення 

певного кола споживачів. Суть конкурентних стратегій чітко описується їхнім 

складом і спрямованістю. Склад конкурентної стратегії: 1) підходи для закріп-

лення своєї позиції на ринку; 2) зусилля для залучення споживачів; 3) дії з на-

ступу й оборони; 4) заходи для ведення успішної конкурентної боротьби на ри-

нку; 5) швидка реакція на зовнішні зміни. 

Спрямованість конкурентної стратегії – виконання планів керівництва з 

ведення конкурентної боротьби і надання додаткових цінностей для покупців. 



 

Науковці виділяють такі основні стратегії конкуренції: стратегії лідера; 

стратегія розширення місткості ринку; стратегія захисту позиції; стратегії челе-

нджера; стратегії послідовника; стратегії нішера; стратегія широкої диференці-

ації; стратегія оптимальних витрат. В залежності від викладеного аналізу кон-

курентоспроможності підприємства, конкурентів, потрібно вибрати основну та 

додаткові стратегії. Як правило, на практиці використовують не одну вибрану 

стратегію, а комплекс елементів стратегій в залежності від ситуації [1; 2]. 

Визначимо основні етапи формування конкурентноздатної стратегії під-

приємства: визначення сфери бізнесу для ефективного використання капіталу 

підприємства; визначення основної стратегічної мети, місії діяльності підпри-

ємства; оцінка впливу факторів макро- і мікросередовища на діяльність підпри-

ємства; аналіз стратегічних альтернатив; формування стратегії досягнення по-

ставленої мети; визначення тактичних завдань і пріоритетів у процесі реалізації 

змін; формування команди для реалізації стратегічних завдань; формування 

аналітичної системи оцінки конкурентоспроможності.  

Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності на підприємстві 

ми пропонуємо створити аналітичну систему, за допомогою якої фахівці під-

приємства будуть виконувати аналіз основних показників діяльності підприєм-

ства, порівняння з конкурентами. Для реалізації такої системи, автори пропо-

нують використовувати концепцію системи збалансованих показників [3]. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОБУРЯКОВОГО 

ПІДКОМПЛЕКСУ У КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ 

УПРАВЛІННЯ 

Сучасний етап розвитку України пов’язаний з кардинальними перетворен-

нями у відносинах власності і функціонуванням ринкових відносин. Поспішне і 

непродумане реформування сформованих організаційно-виробничих структур в 

агропромисловому комплексі супроводжується поглибленням кризи аграрного 

сектору, основними рисами якої є: безпрецедентний спад виробництва, пору-

шення господарських зв‘язків, великий диспаритет цін, нездатність здійснити 

навіть просте відтворення виробництва. Особливо гостро ці процеси проявля-

ються в цукробуряковому виробництві, досить специфічному і складному щодо 

взаємовідносин. 

Для нинішнього стану в цукробуряковому виробництві властиве різке ско-

рочення посівних площ, низька якість і врожайність цукрових буряків, а також 

високі ціни на енергоносії, зношене і моральне застаріле обладнання. В резуль-

таті все це зумовлює велику собівартість виробництва цукру. Значно менше 

нині виробляється цукру з вітчизняної сировини. Отже, зміни, що відбуваються, 

мають переважно руйнівний характер. Цукробурякове виробництво з високо-

прибуткового перетворюється у збиткове. Воно все більше втрачає позитивний 

вплив на економіку сільськогосподарських підприємств і АПК у цілому.  

У зв'язку з цим актуальним стає освоєння сучасних технологій обробки бу-

ряка, заміна застарілого технологічного обладнання сучасним, впровадження у 

виробництво нових об’єктів інновації, зокрема: технологічних і технічних рі-

шень. А це потребує значних капітальних вкладень і тривалого часу. Впрова-

дження автоматизованих систем управління ділянками технологічного вироб-



 

ництва (АСУ ТВ) на цукрових заводах дозволить здійснити це в найкоротші 

строки і без великих фінансових затрат. 

Методи сучасного управління цукровим заводом нерозривно пов‘язані з 

автоматизацією, яка є одним з елементів в рамках єдиної концепції для підви-

щення ефективності виробництва. Ця проблема актуальна для кожного підпри-

ємства, але виникає питання яким чином це здійснити, враховуючи необхід-

ність забезпечення єдиної системи управління і контролю наскрізного тракту 

цукрового виробництва, а також обліку затрат на увесь тракт. 

Концептуально автоматизація повинна базуватися на оптимальній струк-

турі виробництва як технологічній, так і управлінській. Вона може бути ком-

плексною і здійснюватися на базі єдиної концепції і єдиної стратегії, в рамках 

якої можна автоматизувати окремі одиниці обладнання і ділянки, і об‘єднати 

уже створені комплекси в єдину лінію виробництва з використанням механізмів 

консалтингу і принципу оптимальності. На сьогоднішній день це є  

об‘єктивною потребою для підприємств. В противному випадку підприємства, 

автоматизувавши ряд ділянок на основі різних технічних засобів, нерідко із-за 

несумісності апаратних програмних засобів, закритості систем не можуть 

об’єднати їх в єдину систему. В результаті кошти витрачаються даремно. У 

цьому зв’язку автоматизація повинна спиратися на стандартизоване і уніфіко-

ване апаратне і програмне забезпечення, інформаційні потоки повинні 

об’єднуватися в єдине інформаційне поле, а управління повинне формуватися з 

урахуванням не тільки технологічних параметрів, але й необхідних системи об-

ліку та контролю за витрачанням матеріально-технічних ресурсів підприємства. 

Комплексна автоматизація цукровому заводу дозволяє вирішити такі осно-

вні завдання: стабілізувати потік сировини і продуктів, що є базою для підви-

щення якості виробництва і збільшення виходу готового продукту; скоротити 

затрати як сировини, так енергоносіїв (в цьому зв‘язку необхідно вести мову 

про комплексну автоматизацію, яка охопить не тільки технологічні процеси (від 

приймання буряку до пакування і реалізації готової продукції), але і процеси 

управління на всіх рівнях виробництва. Необхідний також пошук вузьких місць 



 

на виробництві і їх ліквідація шляхом встановлення автоматизованого облад-

нання і вдосконалення технології); забезпечити управління виробництвом, яке 

передбачає можливість корегувати хід технологічного процесу на різних ділян-

ках з одного робочого місця таким чином, щоб своєчасно реагувати на зміну 

умов збереження якості продукції на виході або оперативно ліквідовувати пе-

ребої і аварії безпосередньо на виробництві. 

Отже, впровадження автоматизованих систем управління ділянками тех-

нологічного виробництва (АСУ ТВ) на вітчизняних цукрових заводах дозво-

лить підвищити ефективність виробництва, знизити затрати на випуск цукру і 

супутніх продуктів, збільшити вихід готової продукції та ефективність управ-

ління процесами виробництва. 

 

Ірина ГРЕЧИНА  
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ІМІДЖ І КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ 

 У даний час в Україні гостро стає питання в посиленні інвестиційного імі-

джу. Безумовно, виробнича база застаріла, обов'язковість її відновлення – необ-

хідна умова росту обсягу виробництва і реалізації продукції а для цього необ-

хідні  великі інвестиції (у зіставленні з нинішнім офіційним обсягом ВВП). 

Причини загостреної уваги до проблеми поліпшення інвестиційного кліма-

ту в Україні з боку  аналітиків,  бізнесменів і органів державного управління 

здавалося б, явище досить очевидне. Проте, з метою аналізу  даної проблеми 

такі причини варто вказати з деякою визначеністю і виробити шляхи  їх рішен-

ня. Одним зі шляхів вирішення даної проблеми може бути розвиток кредитного 

рейтингу підприємства, тому що ряд іноземних інвесторів саме на його основі 

приймають рішення про вкладення капіталу. 

Кредитні рейтинги  для країн і великих компаній визначаються міжнарод-

ними рейтинговими агентствами (МРА). Абсолютно домінують три МРА: 



 

Standard&Рооr's, Fitch-IBSA, Мооdу's Investors Service, основними умовами їх 

діяльності є компетентність, об'єктивність (у тому числі незалежність від полі-

тичного тиску), максимально широке охоплення інформації. Кредитний рей-

тинг характеризує здатність емітента (країни, компанії) виконувати кредитні 

зобов'язання. Використовується до 25 значень (рівнів, ступіней) кредитного 

рейтингу. Ця безліч по-різному розбивається на великі класи, але найчастіше на 

дві частини: інвестиційні рейтинги і спекулятивні рейтинги. Інвестиційний рей-

тинг (тобто з 12 «верхніх» значень кредитного рейтингу) означає, що емітент 

має високу здатність виконувати фінансові зобов'язання, хоча і піддається 

впливу зовнішніх факторів (у різній мірі при різних значеннях кредитного рей-

тингу, від практично повної незалежності при максимальному значенні до істо-

тної чутливості на нижній ступіні у верхньому інтервалі). Спекулятивний рей-

тинг (з «нижньої» групи значень) указує на недостатню здатність (аж до повної 

нездатності – щонайнижче значення, абсолютний дефолт) емітента до виконан-

ня фінансових зобов'язань (у тому числі і при «нормальних» зовнішніх умовах). 

Таким чином, кредитний рейтинг характеризує рівень ризику  кредитора або  

інвестора при роботі з даним конкретним емітентом. 

Рейтинги, установлювані названими МРА, як правило, дуже добре відпові-

дають один одному, змінюються синхронно в одному напрямку, а запізнювання 

в реакції якого-небудь МРА на події, що впливають на кредитний рейтинг, що-

до інших МРА, якщо і має місце, то звичайно складає усього кілька днів. Ви-

ключення виявляються (як завжди в подібних питаннях) лише при екстраорди-

нарних обставинах. 

Важливо відзначити три моменти. По-перше, багато фінансових організа-

цій Заходу (насамперед, пенсійні фонди і страхові компанії) відповідно до ста-

тутів не мають права вкладати гроші в країни і  компанії, що мають лише спе-

кулятивний рейтинг; такий запис у статуті перешкоджає схильності менеджерів 

до авантюр, надмірному ризику при роботі з грошима вкладників. По-друге, до 

рейтингів немає (і не може бути) абсолютної довіри: МРА не раз серйозно по-

милялися (яскраві приклади: непередбаченими виявилися азіатську фінансову 



 

кризу 1997 року, крах Enron Corp. у 2001 році і WorldCom у 2002 році). По-

третє, кредитний рейтинг враховує тільки ті фактори, що істотні в аспекті пла-

тоспроможності емітента. Відповідно, відношення до них кредиторів і портфе-

льних інвесторів, з одного боку, і прямих інвесторів – з іншої,  ніяк неоднаково: 

у порівнянні з першими другі цікавляться набагато більш широким колом фак-

торів і обставин, що враховуються не при визначенні кредитного рейтингу.  

Зниження рейтингу – це, насамперед, сильний аргумент на користь відчут-

ного, нерідко різкого підвищення відсотків по нових позиках, а для деяких кре-

диторів – факт відмовлення від співробітництва. Для авторитетних кредиторів 

рівень ризику – не просто важливий фактор, по значимості він перекриває всі 

інші фактори. Інше відношення до рівня ризику, як правило, у тих, хто сам не 

витримує перевірки за цьому критерію 

Отже, усунення грані між інвестиційним і спекулятивним рейтингом може 

бути виходом  зі сформованої ситуації.  А це можливо тільки за допомогою мо-

делювання рейтингу інвестиційної привабливості з урахуванням різного роду 

ризиків. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Розроблення й становлення інноваційної моделі розвитку – це насамперед 

завдання стратегічної економічної політики держави. Основою стратегічного 

курсу, його базовим принципом повинна стати реалізація державної політики, 

спрямованої на запровадження інноваційної моделі структурної перебудови з 

метою зростання економіки, що приведе до утвердження України як конкурен-

тоспроможної високотехнологічної держави. Наявний інтелектуальний та нау-

ково-технічний потенціал дає підстави на це сподіватися, а у поєднанні з за-



 

вданням європейської інтеграції така мета може бути основою не лише еконо-

мічної стратегії держави, а й основою політичної консолідації нації.  

Питанням національної інноваційної політики держави, спрямованої на 

підвищення конкурентоспроможності країни та спроможної задіяти механізми 

інноваційного оновлення економіки присвячено багато статей і публікацій. З 

них можна зробити висновок, що Україна стихійно, а інколи й інтуїтивно вико-

ристовує елементи всіх типів інноваційних політик, але до тепер не зупинилась 

на конкретному варіанті, обґрунтувавши його стратегічну доцільність. Судячи з 

назви загальної стратегії розвитку нашої держави (Стратегія економічного і со-

ціального розвитку України (2004-2015 роки) „Шляхом Європейської інтегра-

ції”) та враховуючи її задекларовану основну ціль, на сьогодні більш адекват-

ним здається тип інноваційної політики – спрямований на зміну економічної 

структури господарського механізму. Саме в цьому напрямку проводилася за 

останні роки робота українських вчених, практиків-економістів й органів дер-

жавної влади. 

Але не дивлячись на суспільний інтерес до феномену інноваційної моделі 

розвитку, роль і місце національної інноваційної системи в даній концепції не 

визначені. В Україні до теперішнього часу не сформована науково обґрунтова-

на інноваційна політика, яка б враховувала накопичений закордонний досвід 

формування інноваційних систем  та була б адаптована до українських умов. 

Наявні окремі компоненти  національної інноваційної системи потребують сут-

тєвого коригування, або є для України інституційними інноваціями і потребу-

ють відпрацювання. 

Розроблення програми розвитку національної інноваційної системи Украї-

ни може відбуватися у наступній послідовності: провести дослідження моделей 

інноваційних систем, які мали місце у світовій практиці. Визначити їх структу-

ру, елементи та зв’язки, принципи функціонування, умови формування, ефек-

тивність тощо; розробити методику дослідження і провести аналіз рівня розви-

тку елементів та між елементних зв’язків інноваційної системи у регіональному 

і галузевому аспекті. Виявити особливості інноваційного потенціалу регіо-



 

ну/галузі, відсутні елементи та стан розвитку наявних складових інноваційної 

системи, критичні чинники, що стримують інноваційну активність; проаналізу-

вавши світовий досвід, створити схему науково-технічного прогнозування і 

відбору пріоритетів інноваційної політики країни; на підставі зібраних даних 

про світовий досвід та вітчизняні реалії, створити ряд альтернативних моделей 

інноваційного розвитку України, зробити відповідні прогнози; спираючись на 

результати досліджень, розробити програму реалізації обраної моделі іннова-

ційного розвитку України, яка передбачає визначення етапів, критеріїв, обсягів 

необхідних ресурсів, інструментарію державної політики та механізмів розвит-

ку елементів інноваційної системи. 

Аналіз теорії і практики державної інноваційної політики за роки незалеж-

ності України дає підстави стверджувати, що її ефективність залежатиме від 

послідовності проведення радикальних економічних реформ, обґрунтованості 

пріоритетів, стратегії економічного зростання, виваженої правової забезпечено-

сті інноваційного підприємництва і відповідних державних інституцій їх під-

тримки. 

 

Юлія ГУМЕНЮК 

Тернопільський державний економічний університет 

 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА 

Інтеграційні процеси на регіональному міждержавному рівні призводять 

до послаблення значимості окремих національних економік. Одночасно силь-

ний імпульс розвитку отримує інтеграційна господарська діяльність на рівні 

компаній: зростаючий рівень міжнародної конкуренції змушує компанії  шука-

ти шляхи об’єднання потенціалів і співробітництва в боротьбі за виживання або 

ринкове лідерство. За останнє десятиліття ця тенденція знайшла виявлення, ча-

стково, в активізації угод по злиттю фірм і банків в США, Європі і Азії. Важли-

вою особливістю цих угод являється їх міжнародний, міжнаціональний харак-

тер, в результаті чого виникають ділові партнерські відносини.  



 

Специфікою партнерських відносин є те, що їх неможливо розглянути абс-

трактно, а лише у прикладному аспекті. Тому, варто зауважити, що термін 

«партнерство» набирає своєї важливості в контексті туристичної діяльності, то-

ргівлі товарами та послугами, машинобудуванні та ін. 

Партнерство як категорія є досить цікавим та дикусійним, оскільки є лише 

частково дослідженим та потребує спеціального розгляду та нагального вирі-

шення. Вже навіть сьогодні можна стверджувати, що не існує жодної галузі або 

виду діяльності, де б зустрічалось це явище. Тому актуальним є те, чим парт-

нерство буде для сучасних бізнесменів, економістів та науковців. На нашу дум-

ку, партнерські відносини-це стратегія ведення бізнесу, яка в свою чергу перед-

бачає різного роду інтеграційні об`єднання.   

В сучасному міжнародному бізнесі вироблені різноманітні, в тому числі  

достатньо гнучкі форми партнерства та виходу на зарубіжні ринки, до яких від-

носяться: ліцензійний договір; франчайзинг; спільне підприємство; стратегіч-

ний альянс; фінансово-промислова група; підрядне виробництво; пряме інвес-

тування; кластерні об`єднання. Ми перелічили основні організаційні форми 

партнерської діяльності. Всі ці форми мають багато спільного, але саме їх від-

мінності становлять основну цінність для партнерів. Керуючись такими прин-

ципами як  „економічна доцільність проекту” та „гарантований прибуток” діло-

ві люди різних країн обирають для виходу на зарубіжні ринки лише ту форму 

співробітництва, яка буде найбільш вигідною за певних обставин.            

Партнерські зв’язки – це такі договірні відносини, що встановлюються між 

кількома підприємцями і дають можливість кожному з них одержати шуканий 

рівень прибутку шляхом обміну результатами діяльності (купівля, постачання 

продукції) у товарній і грошовій формах.  

Говорячи про партнерські відносини необхідно додати, що партнерські 

відносини – це економічні відносини двох і більше зацікавлених у прибутку 

осіб, які призводять до різних організаційних форм партнерства, а також відбу-

вається обмін досвідом, технологіями, грошовими ресурсами, кадровим потен-

ціалом. Партнерські зв’язки, перш за все, спрямовані на встановлення економі-



 

чних взаємовідносин, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків і ви-

знаються як угоди. На нашу думку, в питанні «партнерство» досить мало уваги 

приділено методиці підбору партнерів.  

Саме ця методика повинна набути розвитку для компаній, діяльність яких 

в свою чергу передбачає і є неможливою без налагоджених партнерських від-

носин. Необхідно створити методику підбору та експрес-оцінки надійності по-

тенційних партнерів. Експрес-оцінка здійснюється для оперативного отримання 

загального уявлення про фінансово-економічний стан компанії (підприємства) 

на базі форм зовнішньої бухгалтерської звітності. До цього питання можна пі-

дійти і з іншого боку. Окрім оцінки фінансових показників компанії-партнера, 

важливими і необхідним атрибутом залишається репутація підприємства у 

своєму сегменті. Інформацію такого роду можна отримати в результаті марке-

тингових досліджень або завдяки послугам консалтингових фірм, серед яких 

все частіше можна зустріти послуги такого роду. 

Слід відзначити, що при дослідженні ділового партнерства може виникну-

ти ряд питань, які будуть стосуватися розподілу функцій та взаємовідносин між 

партнерами, вирішення суперечливих витань щодо розподілу матеріальних та 

нематеріальних цінностей. 

 

Роман ДАВИДОВИЧ  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

Глибокі зміни в господарському механізмі в Україні зумовлені переходом 

до ринкової економіки, потребують підвищення уваги до вирішення питань ін-

вестиційної діяльності. Як одного з найважливіших напрямків розширення та 

відтворення основних фондів і виробничих потужностей господарства на базі 

науково технічного процесу, інвестиційна діяльність уможливлює регулювання  

розвитку економіки, істотного підвищення її ефективності. 



 

Зважаючи на це, особливу увагу для розвитку діяльності підприємства слід 

приділити проблемі залучення інвестиційних ресурсів. Так, під інвестиційними 

ресурсами підприємства розуміють всі форми капіталу, який залучається ним 

для здійснення вкладень в об’єкти реального і фінансового інвестування. Важ-

ливе значення має класифікація інвестиційних ресурсів, яку слід проводити за 

трьома основними класифікаційними ознаками. За формою залучення капіталу: 

реальні (матеріальні активи); інтелектуальні (технології виробництва продукції, 

ноу-хау, розвиток трудових ресурсів); фінансові (грошові кошти та їх еквівале-

нти, цінні папери, чистий прибуток). За групами та джерелами формування: 

внутрішні (частина прибутку, амортизаційні відрахування); зовнішні (кредити 

банків, емісія цінних паперів). За приналежністю підприємству: власні (аморти-

заційні відрахування, прибуток, резервний фонд, страхові резерви); залучені 

(кошти від емісії цінних паперів, пайові внески, страхове відшкодування); бор-

гові (кредити банків, кредиторська заборгованість, що постійно знаходиться в 

обігу). 

З урахуванням зазначених вище класифікаційних ознак, на нашу думку 

слід розглядати цю стратегію особливості якої полягають у наступному –

інвестиційна стратегія є системою довгострокових цілей інвестиційної діяльно-

сті підприємства, що обумовлені загальними завданнями його розвитку, а також 

вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. Розробка стратегії включає в 

себе процес постановки цілей інвестиційної діяльності, визначення її пріорите-

тних напрямків і форм, оптимізацію структури сформованих раніше інвести-

ційних ресурсів, їхнього розподілу, вироблення інвестиційної політики з най-

більш важливих аспектів інвестиційної діяльності, підтримка взаємовідносин із 

зовнішнім інвестиційним середовищем. Результати досліджень показали, що 

основними напрямками інвестиційної стратегії з погляду максимальної ефекти-

вності нині і найближчим часом будуть такі: підвищення ефективності діяльно-

сті підприємства, створення умов для скорочення витрат підприємства за раху-

нок заміни застарілого устаткування, перенавчання персоналу, переміщення 

виробничих потужностей у регіони з вигіднішими умовами виробництва і збу-



 

ту; розширення виробництва, зокрема обсягів випуску товарів та послуг для 

вже сформованих ринків у рамках існуючого виробництва; створення нових ви-

робництв на підприємстві, нових потужностей, сучасних технологій для випус-

ку продукції, яка раніше не вироблялася підприємством; задоволення вимог 

державних органів управління нових екологічних норм чи стандартів безпеки. 

Основними принципами розробки інвестиційної стратегії є: урахування 

основних стратегій операційної діяльності підприємства; забезпечення пого-

дженості перспективного, поточного управління інвестиційною діяльністю; 

адаптація розробленої стратегії до змін факторів зовнішнього середовища; вра-

хування рівня інвестиційного ризику. 

Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів здійснюється за пе-

вними етапами: так, перший етап потребує визначення потреби в загальному 

обсязі інвестиційних ресурсів; вивчення можливості формування інвестиційних 

ресурсів за рахунок різних джерел слід здійснити на другому етапі; на третьому 

етапі визначення методів фінансування окремих інвестиційних програм та про-

ектів; і заключним етапом є оптимізація структури джерел формування інвес-

тиційних ресурсів. 

Таким чином вирішення проблеми залучення інвестиційних ресурсів тор-

говельним підприємством передбачає розгляд системи сучасних методів управ-

ління інвестиційною діяльністю, ознайомлення із сучасними джерелами залу-

чення інвестиційних інструментів, що використовуються у вітчизняній практи-

ці. Це дозволить підвищити конкурентоспроможність підприємств, сприятиме 

ефективному розвитку економіки України. 

 

Михайло ДАНИЛЬЧЕНКО 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗА ВАРТІСТЮ ЯК 

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 



 

Економічно розвинуті країни світу успішно застосовують систему управ-

ління за вартістю для ефективного функціонування великих і малих підпри-

ємств різного профілю та надає великі можливості власникам і акціонерам кон-

тролювати результати діяльності підприємств, передбачає якісне покращення 

стратегічних і оперативних рішень на всіх рівнях організації. 

Стрімкий розвиток технологій, глобалізація ринків, зростання впливу зов-

нішніх чинників і необхідність швидкої реакції на виклики конкурентного се-

редовища призвели до поступового злиття циклів стратегічного планування у 

фактично безперервний процес. Необхідною умовою успіху є доступ до найс-

віжішої, достовірної й добре структурованої інформації про стан товарних і фі-

нансових ринків, дії та плани конкурентів, галузевої і макроекономічної дина-

міки, досягнуті результати і перспективи окремої компанії. В сучасній концеп-

ції управління за вартістю розв'язується проблема ефективності управлінських 

процесів.  

Об'єднавши в собі весь попередній досвід розвитку концепцій управління, 

вартісній підхід відображає якісний стрибок в ідеології оцінки та ухвалення 

управлінських рішень. Від традиційного аналізу фінансових результатів за пе-

ріод їх зіставлення з аналогічними показниками у минулому менеджмент пере-

ходить до довгострокового прогнозу грошових потоків і безперервного моніто-

рингу випереджаючих нефінансових показників [1]. Найважливішою метою є 

максимізація вартості компанії, яка задає єдину проекцію для оцінювання ре-

зультатів, універсальну систему координат для управління як окремими підсис-

темами, так і організацією вцілому, єдину шкалу для вимірювання успіху на 

шляху реалізації стратегії і досягнення довгострокових цілей. 

Здатність компанії як єдиного цілого знаходити і ефективно використову-

вати можливості для просування шляхом нарощування вартості формує прин-

ципово нову сферу ключової компетентності. Вміння "створювати" вартість пе-

ретворюється на джерело конкурентної переваги [2], яку неможливо придбати і 

досить важко скопіювати. 



 

Складовими частинами вартісного підходу є ідеологія, принципи та проце-

си. Ідеологія робить управління усвідомленим і задає напрям руху. Принципи 

дають базу для обґрунтованої оцінки альтернатив. Відпрацьованість процесів 

визначає ефективність організації в реалізації стратегічних цілей. Методологія 

вартісного аналізу інтегрується в процес вироблення управлінських рішень. 

Фундаментальні принципи оцінки бізнесу дають розуміння взаємозв'язку між 

стратегією, операціями і фінансовими результатами, направляють зусилля ме-

неджерів на пошук альтернатив, які дозволяють ефективно долати зовнішню 

конкуренцію та внутрішню протидію, пов'язану корпоративними стереотипами.  

Стрижнем ідеології вартісного підходу є вибір завдання максимізації вар-

тості компанії як генеральної корпоративної цілі, тверде переконання в можли-

вості цілеспрямованого і систематичного управління процесом її створення. 

Сумісність мети максимізації вартості та розуміння принципів, що зв'язують 

вартість компанії з її стратегією та організаційною структурою – необхідні 

умови, але недостатні. На вартість компанії впливають різні чинники (чинники 

вартості) [3]: цінова політика, стан виробничих потужностей, рівень конкурен-

ції в галузі, надійність постачальників, нормативні акти, загальноекономічна 

ситуація тощо. 

З погляду управління за вартістю важливо сформувати всю систему чин-

ників, впливаючи на які, можливо досягти зростання вартості. Ця система є су-

купністю показників діяльності компанії та окремих її підрозділів. Показники 

деталізуються для кожного рівня управління: вища ланка керівництва контро-

лює фінансові показники, нижчі ланки менеджменту відповідають за кількісні 

та якісні результати роботи. 

Впровадження концепції управління за вартістю в системі управління, що 

склалася, неможливе без адекватно підготовлених кадрів, здатних як самостій-

но виконувати розрахунки, так і доводити оперативну інформацію до відповід-

них підрозділів. 

Внаслідок того, що кожний з розглянутих аспектів управління за вартістю 

має свої обмеження, недоліки та область вартісних показників є відносно новою 



 

галуззю знань, доцільним є комбінування декількох показників для оцінки про-

цесу створення вартості, який не вважається оптимальним, бо ефективність си-

стеми управління за вартістю досягається вибором єдиного критерію, на основі 

якого визначається як оцінка ефективності, так і система мотивації. Тому, у ко-

жному конкретному випадку слід керуватися відповідним вартісним показни-

ком, виходячи з міркувань оперативності, зисків і витрат, пов'язаних з отриман-

ням інформації, необхідної для його розрахунку. 
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ДОСВІД МУНІЦИПАЛІТЕТУ ЛІНЧОПІНГ (ШВЕЦІЯ) У РЕАЛІЗАЦІЇ 

„ПОРЯДКУ ДЕННОГО-21” ЯК ПЕРСПЕКТИВА РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Реалізація сталого розвитку в Україні офіційно базується на виконанні Ці-

лей Розвитку Тисячоліття (2003р.) та Порядку Денного-21 (2002р.). Наразі кон-

цепції стратегії розвитку міст у форматі „Місцевого порядку денного-21 століт-

тя” затверджено на муніципальному рівні (як найбільш дієвому, як стверджує 

Ольборгська Хартія) у м.Прилуки, Нікополі, Київі, Івано-Франковську, Донець-

ку. Однак, за ранжуваннями, проведеним Комісією зі сталого розвитку з місце-

вих Порядків Денних-21, Україна продовжує займати передостанні місця у ви-

конанні цієї програми. Тому досвід країн ЄС, зокрема Швеції як країни, що 



 

входить до п’ятірки екологічно сталих країн, є надзвичайно корисним для Укра-

їни та її регіонів.  

Проблеми сталого розвитку та розробки місцевих Порядків денних-21 є 

об’єктом дослідження вітчизняних вчених і практиків, таких як В.Вовк, 

В.Кухар, В.Шевчук, Р.Кишкань, Л.Мельник, І.Королькова, Р.Марутовський, ро-

сійських  вчених – В.Фофанова, Л Олеха, В.Афанасьєва, а також міжнародних 

дослідників – А. Тєтіора, К.Уітмора, Б.Хікса, М.Мери. Однак досі не-

розв’язаними залишаються питання щодо створення та впровадження дієвих 

механізмів муніципального управління у контексті сталого розвитку, особливо 

його екологічної компоненти. У зв’язку з цим, метою даної роботи виступає до-

слідження одного з механізмів сталого розвитку у Швеції (реформа муніципа-

льного управління), а також обґрунтування необхідності використання досвіду 

цієї країни для міст України. 

Регіональні екологічні заходи у м.Лінчопінгу на підставі Порядку Денного-

21. Усі екологічні заходи та рухи у Лінчопінгу (п’яте за розміром місто у Шве-

ції) базуються на „Плані дій задля сталого розвитку”. Наразі муніципалітетом 

Лінчопінгу досягнуто 50% скорочення споживання палив з нафтопродуктів, 

20% - подорожей автомобілями (замінник – велосипеди), 30% - споживання па-

лива на км2, 15% збільшення використання відновлюваного палива (електро-

енергія, етанол, біогаз, рапсовий метиловий складний ефір (RME). Ці результа-

ти було досягнуто завдяки новій організаційній структурі та технології муніци-

пального управління, впровадженій у Лінчопінгу на підставі національної про-

грами розвитку та кооперації владних муніципальних органів, неурядових ор-

ганізацій та бізнесових структур, де чітко розподілено відповідальності за 

окремі результати (рис. 1). 

Таким чином, враховуючи міжнародний досвід, задля досягнення сталого 

розвитку на місцевому рівні в Україні необхідні наступні основні дії: 1) покра-

щити екологічну свідомість громадян шляхом освіти для сталого розвитку та 

залучення громадськості до планування та програм органів муніципальної вла-

ди; 2) заснувати систему переробки таких відходів, як метал, скло, папір, скляні 



 

пляшки, пластикові пляшки, автомобільні акумулятори та ін. через кооперацію 

заводів різних галузей промисловості із сортувальними станціями; 3) включити 

ідею з заснування сортувальних станцій та заводів з виробництва біогазу до 

плану перспективного розвитку регіонів України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель муніципального управління з Порядку Денного-21 у Лінчопінгу 

 

Чимало ідей національного масштабу „завмирали” на регіональному рівні 

та не пояснювали, що робити на рівні міста. Тому розробка стратегії сталого 

розвитку повинна проводитися синхронно „зверху” та знизу”, причому процеси 

різного рівня мають стимулювати один одного, крім того, у програмах міст, ре-

гіонів та країни в цілому неодмінно має існувати екологічна складова та відпо-

відні організаційно-структурні зміни у напрямі інституцій задля сталого розви-

тку.  

 

 

>225 предста-
вників еколо-
гічних закла-
дів, один у 
кожній гро-

маді 

Міська Адмініс-
трація з екологі-
чного захисту 
громадського 

здоров’я 

 
Координатор 

шкіл та центрів 
щоденної опіки 

 
Адміністрація 
із будування 
та забезпе-

чення житлом 

 
Екологічний 
проект для 
безробітних 

УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ    
ППООРРЯЯДДККООММ  ДДЕЕННННИИММ--2211  

  
Екологічний координатор  

міста Лінчопінг 
 

Координатор Порядку 
денного-21 

 
Служба інформації

 
Торгівельна 
та промисло-
ва група 

Tekniska 
Verken  та 
комунальна 
компанія 
Лінчопінгу  

 
Будинок При-

роди 

ППооллііттииччнниийй  ККооммііттеетт  зз  ппииттаанньь  ППоорряяддккуу  ддееннннооггоо--2211  
Соціальна 
структура та 
урбанізація 
(муніципаль-
на Рада) 

 

Рада з питань дітей та мо-
лоді (Рада споживачів) 

Рада з питань 
навколишнього 
середовища 

(орган державної 
влади) 



 

Павло ДЕНИСЕНКО  

Сумський державний університет 

 

УКРАЇНСЬКИЙ «ПОМАРАНЧЕВИЙ БРЕНД» ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Подіями 2004 року Україна однозначно засвідчила, що вона - європейська 

держава. І тепер мається на увазі не географічне положення, а ще більш ваго-

мий критерій -  прихильність до основних європейських цінностей («безкров-

на» передача влади, наприклад). Українське суспільство продемонструвало: 

свою відданість демократії; повагу до верховенства права; розуміння важливос-

ті незалежних ЗМІ. Це визнали майже всі держави-члени ЄС. Виходить, що в 

очах європейської спільноти Україна здобула найважливіший ресурс для вста-

новлення та поглиблення партнерських відносин – репутацію країни, яка має 

визначальні ознаки європейської за своєю суттю.  

Перш за все слід зазначити, що під «помаранчевим брендом» ми розуміємо 

сукупність загальних особливостей самої нової влади та стиль ведення справ на 

державному та міжнародному рівнях, що з цією владою асоціюється. До згада-

них особливостей пропонуємо віднести певні характеристики. 

Євронаправленість. Не викликає сумніву ні в державі, ні за кордоном, 

оскільки теперішнє керівництво вже йшло до влади з європейським шляхом 

розвитку в програмі.  

Діалог із громадськістю. Влада представлена публічними політиками, ко-

мунікативний потенціал яких широко використовується. Встановлення тради-

цій інтерв’ю та телемостів, зустрічей із ЗМІ на найвищому рівні мають усі 

ознаки спрямованості влади на відкритість, що в перспективі може вивести 

державне управління на якісно новий рівень та висуває додаткові вимоги для 

теперішніх та майбутніх лідерів.  

Позиціювання стосовно попередньої влади. „Проєвропейскі” заяви часів 

т.зв. багатовекторної політики, не підкріплені жодними діями, сприймалися як 

тактичний засіб балансування між ЄС та Росією. Сучасні ж декларації керівни-



 

цтва держави категорично затверджують європейський шлях. Експертами ЄС 

відзначається також більший прагматизм, з яким були відкинуті загальні заяви, 

та зосередження на практичному досягненні євростандартів.  

Зв'язок із НУО. Скалася ситуація, коли до влади прийшло багато людей, 

що раніше були задіяні в різних НУО (неурядових організаціях). Таким станом 

речей просто не можна нехтувати, оскільки коли посадовці різного рівня збері-

гають свої зв’язки з т.зв. третім сектором, з’являються чудові передумови до 

співпраці. Звичайно мається на увазі не корупційний розподіл виділених дер-

жавою коштів, а загальна зміна ставлення до НУО з боку посадовців через гли-

бше розуміння їх ролі. 

Не викликає сумніву, що всі наведені ознаки несуть у собі важливий поте-

нціал стабільного розвитку в рамках євроінтеграції. Тут варто звернути увагу, 

що євроінтеграція – це не номінальне членство в ЄС з усіма його перевагами та 

недоліками, а внутрішні перетворення в державі за європейським зразком. Тоб-

то ми мусимо, у першу чергу, зробити „Європу", у себе вдома, у своєму дворі і 

під'їзді, у себе в кишені і на столі. Виходячи з цього, важливо максимально ви-

користати всі наявні в рамках „помаранчевого бренду” можливості. Стосовно 

розвитку та реалізації останніх пропонуємо наступні пріоритетні напрямки дія-

льності: 

Поглиблення політики відкритості з боку можновладців. Тобто закладен-

ня принципово нових стандартів роботи із громадською думкою (аж до 

обов’язкової публікації дисертацій та наукових робіт кандидатів на виборах або 

новопризначених посадовців) 

Розвиток системи НУО. В сусідній Польщі держава поступово делегувала 

громадським організаціям зобов’язання щодо розв’язання багатьох питань на 

місцевому рівні (екологічних, соціальних тощо), що мало свої позитивні ре-

зультати суспільного розвитку. Враховуючи цей досвід варто принаймні вирі-

шити наявні в нас проблеми у відносинах між НУО і державою (вороже став-

лення на регіональному рівні, непрозорість державного фінансування проектів) 



 

І, нарешті, власний приклад якісного прийняття рішень та командної ро-

боти. Стосовно євроінтеграції багато що вже зроблено (прагматизм, уникнення 

категоричних та безпідставних вимог до ЄС про негайне прийняття і т.ін.). Але 

збалансованість команди, уникнення боротьби за лідерство та політичні амбіції 

ще становить серйозну проблему, вирішення якої чи не важливіше за всі еко-

номічні реформи (оскільки невирішення ставить під питання саме впроваджен-

ня останніх). 

 

Андрій ДОРОНІН 

Харківський національний економічний університет 

 

АКТУАЛЬНІ  НАПРЯМИ  І ТЕХНОЛОГІЇ  УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ  ПЕРСОНАЛУ  ВИРОБНИЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

В сучасних умовах виробничі організації практично не використовують  

повною мірою спеціалізованого працівника – творчу особистість, що має  своє 

світосприйняття, свої оригінальні алгоритми вирішення проблем. Ефективність 

введення в дію такого ресурсу багато в чому забезпечується розвитком і вико-

ристанням компетентності спеціалістів і менеджерів. Зазвичай компетентність 

розглядається як  синтез знань, навичок і вмінь. Проте цю структуру слід збага-

тити за рахунок такого компоненту як розуміння. Саме глибоке розуміння зако-

номірностей функціонування і розвитку предмету, з яким має справу спеціаліст,  

дає змогу йому своєчасно збирати і узагальнювати інформацію,  потрібну для 

вирішення проблемної ситуації, і швидко приймати наближені до оптимальних 

рішення.  

Розвиток  компетентності персоналу підприємств необхідно зробити керо-

ваним. Для цього необхідно визначити її компоненти на різних рівнях ієрархії 

управління організації (професійна, соціальна, психологічна тощо).  Накопи-

чення компетентності відбувається через навчання і придбання  досвіду. Ці 

процеси в умовах зростання складності і динамічності ситуацій бізнес-

діяльності  розвиваються інтенсивно, якщо менеджери розуміють, що в критич-



 

ні  чинники, які  забезпечують  ефективність роботи підлеглих, перетворюють-

ся швидкість реакції на ситуацію та  психологічну врівноваженість працівника.  

Сучасним спеціалістам необхідно навчитися мислити концептуально, оскі-

льки проблемні ситуації, які виникають в роботі, потребують пошуку нових не-

традиційних шляхів, які формуються оперативно і частіше не на основі знань, а 

на основі інтуїції. Нестача власної інтуїції вимагає вміння кооперуватися з ко-

легами, формувати потужний інформаційний фонд, об’єднувати знання і розу-

міння колег, що дає змогу розширити аспекти розгляду проблеми  і на цій осно-

ві створити конструктивну стратегію поведінки.  

Аналіз показав, що в  об’єкти головної уваги менеджерів сучасних органі-

зацій перетворюються такі явища як культура і лідерство. Справа в тому, що 

сучасні технології виробництва вимагають великих витрат душевної енергії, 

справляють високе навантаження на психіку. Якісне лідерство забезпечує узго-

дження поведінки підлеглих за рахунок формування довіри, злагоди, впевнено-

сті в роботі.  

Культурні цінності об’єднують людей, роблять їх поведінку прогнозова-

ною, дають можливість ввести в дію продуктивні резерви неформальних відно-

син, необхідних для творчих працівників. Дослідження показали, що корпора-

тивна культура вітчизняних підприємств поєднує елементи бюрократичної та 

партисипативної. Існує необхідність розвитку підприємницької (інноваційної) 

культури. Однак слід враховувати як її переваги, так і проблеми. Перевагою 

підприємницької культури є розвиток ініціативності персоналу, збільшення ін-

тересу до поповнення знань. Недоліком цієї культури є можливе зменшення  

бажання власників ідей поділитися ними з колегами, віддати їх на користь фо-

рмування конкурентоспроможності організації, якщо вони не отримають відпо-

відного матеріального заохочення.  

Практика свідчить, що  життєвий цикл знань швидко скорочується, а тому  

стає необхідною організація перманентного навчання спеціалістів  протягом їх 

працездатного віку. Воно не є традиційним, має свої особливості та закономір-

ності, які формулює спеціальна наукова дисципліна – андрагогіка. Хоча ця нау-



 

ка існує вже давно, рекомендації з конкретних практичних технологій викорис-

тання менеджерами визначених нею закономірностей в літературі представлені 

мало.  

Організовуючи навчання персоналу, слід звернути увагу на той факт, що 

придбанням досвіду і знань творчим працівником важко керувати зовні, оскіль-

ки вони оригінальні по суті. Це, з одного боку, підвищує їх цінність, з іншого, – 

створює проблеми. Їх можна розв’язати, використовуючи засоби самоорганіза-

ції і самоменеджменту. На жаль, ця сфера науки управління поки що не знай-

шла розвитку ні теоретично, ні практично. Мало рекламуються і використову-

ються на практиці технології наставництва і коучингу, які створюють можливо-

сті передачі і накопичення якісних способів вирішення проблемних задач,  фо-

рмування у творчої людини впевненості у своїх силах, віри в успіх. 

В цих умовах змінюється і суть мотивації поведінки. Не відкидаючи важ-

ливості використання різних традиційних механізмів впливу на поведінку пра-

цівника (адміністративних, економічних, соціально-психологічних), слід орієн-

туватися більше на освітньо-виховні і розвивати внутрішні механізми мотивації 

особистості. Для цього необхідні знання психології і соціології.  Як показав 

аналіз літератури, методологічною основою їх створення є теорія поля Левіна 

та теорія очікування Врума. Системне дослідження і оцінка валентності, ін-

струментальності та очікування створює  можливості визначення і введення в 

дію реальних резервів активізації поведінки, орієнтованої на критерій успіху. 

 

Майя ДОРОНІНА, Олег ГЕРАЩЕНКО  

Харківський національний економічний університет 

 

ПРОБЛЕМИ  АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 Перманентність змін та багатство їх природи в ринковій економіці вима-

гають від виробничих організацій посилення уваги до розвитку мобільного  ре-

агування на ситуації, які виникають у внутрішньому і зовнішньому середовищі. 

Різні аспекти пошуку резервів такої поведінки представлені в літературі, однак 



 

багато проблем ще чекають свого вирішення. Так, мало розробленими в науко-

во-практичному плані є проблеми адаптації персоналу до змін.  

Поки що більш-менш окреслена уява про цю характеристику в підручни-

ках і навчальних посібниках. Що стосується наукових збірників, журналів, то в 

них майже немає публікацій на цю тему. Однак витрати на підвищення гнучко-

сті економічних систем мають обмеження. Доцільність їх визначається тим рів-

нем адаптивності, якого необхідно досягти,  щоб криза не стала критичною. 

Найбільш  відповідальною ланкою в системі адаптивності економічної системи 

є адаптивність персоналу, а особливо – зайнятого в системі менеджменту. Тво-

рчість менеджерів і спеціалістів необхідно використовувати не стільки для 

швидкої реакції на виклики середовища, скільки на перманентний розвиток 

здатності упереджувати кризові явища.   

Аналіз підходів до дослідження  адаптації показав, що в літературі немає, 

по-перше, чіткого визначення цієї категорії, по-друге, однозначного переліку її 

різновидів, по-третє, не визначені чинники та умови, що створюють якість ада-

птивності. 

Узагальнення літератури дає підстави визначати адаптацію як взаємне 

пристосування суб’єкта, що діє в економічній системі (працівника, колективу, 

організації), і середовища, в якому він функціонує, до радикальних змін, які 

впливають на задоволення їх інтересів. Розроблення методичного забезпечення 

для управління адаптацією необхідно розвивати, розглядаючи її з позицій двох 

аспектів: як процесу пристосування до змін, і адаптивності,  як  кінцевого ре-

зультату цього процесу. Обидва аспекти мають особливості відносно  праців-

ника, колективу і організації. 

Процес адаптації проходить такі стадії:  діагностика ситуації; входження в 

неї, опанування нових стереотипів поведінки;  узгодження дій з навколишнім 

середовищем (асиміляція), побудова нової моделі поведінки; діяльність на ос-

нові узгоджених моделей поведінки; підготовка до виходу з прийнятої моделі 

співіснування; вихід з моделі.  



 

Першоджерелом ефективної адаптації колективу і організації є розвиток 

адаптивності персоналу. До найбільш повного  переліку її різновидів входять: 

професійна, психофізіологічна, соціально-психологічна,  організаційно-

адміністративна,  економічна,  санітарно-гігієнічна. Професійна адаптація поля-

гає в оволодінні вміннями й навичками працівника, розвитком деяких його осо-

бистісних якостей, необхідних для нової роботи. Психофізіологічна адаптація 

необхідна  у випадку, коли  відбувається зміна умов, що спричиняють психофі-

зіологічний вплив на працівника під час виконання ним трудових операцій (на-

приклад, монотонність, ритм  праці, ергономічні параметри робочого місця). 

Соціально-психологічна адаптація передбачає опанування працівником культу-

ри колективу, зміну чи пристосування  ним власної соціальної ролі і статусу.  

Організаційно-адміністративна  адаптація необхідна за умови, коли працівнику  

необхідно опанувати особливості  нового  організаційно-економічного механіз-

му управління підприємством, зрозуміти місце і роль  свого підрозділу й посади 

в загальній системі цілей та в організаційній структурі. В процесі економічної 

адаптації  працівнику дають змогу ознайомитися з оновленим  економічним ме-

ханізмом управління організацією, пристосуватися до нової  системи економіч-

них стимулів і мотивів. У процесі санітарно-гігієнічної адаптації працівник 

пристосовується до нових  вимог трудової, виробничої й технологічної дисцип-

ліни, правил  трудового розпорядку. Він звикає готувати робоче місце до робо-

ти, дотримуючись гігієнічних і санітарних норм в нових  умовах виробництва, 

до  вимог техніки безпеки й збереження здоров’я. 

Для розроблення методичного забезпечення і програм практичної адаптації 

працівників необхідно визначити чинники, що впливають на неї, виконати ем-

піричну інтерпретацію та операціоналізацію рівня розвитку її різновидів, об-

ґрунтувати способи і технології інформаційного забезпечення її діагностики і 

моніторингу.  

Важливим напрямом пошуку резервів ефективної адаптації є порівняння 

двох способів забезпечення виробничої організації трудовими ресурсами: 1. 

Адаптація власних працівників до нових задач і операцій. 2. Пошук висококва-



 

ліфікованих працівників на ринку праці  і адаптація їх до умов роботи в новому 

колективі.  

Окремою проблемою є обґрунтування різновидів і технологій адаптації ко-

лективів, виробничої організації в цілому до змін в діяльності. Найбільш склад-

ною проблемою в управлінні адаптацією є  визначення і оптимізація її ресурс-

ного забезпечення, в тому числі і витрат часу. Прискоренню адаптації персона-

лу сприятиме розвиток наставництва і коучингу. Спеціальні програми з викори-

стання наставників і коучів в практиці управління адаптацією необхідно розро-

бляти  з врахуванням складності прогнозованих  ситуацій, фінансового і кадро-

вого забезпечення. 

 

Марина ДУДАР  

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ 

Перехід економіки України до ринкових відносин обумовив об’єктивну 

необхідність застосування в економічній практиці нових систем регулювання 

діяльності організацій. Це стосується також і систем якості, що мають відпові-

дати визначеним міжнародним нормам та правилам і стати важливим засобом 

вирішення загальних проблем економічного та соціального розвитку. 

Чим загрожує підприємству відсутність належної якості? Можна швидко 

втратити (або й зовсім не завоювати) довіру клієнтів і ринок, відчутно знизити 

продуктивність праці, оскільки низький рівень якості є, як правило, наслідком 

помилок і нечітко розподілених обов’язків. У результаті – конкуренти захоп-

люють найприбутковіші види діяльності. 

Мета, що постає, зокрема перед організаціями поштового зв’язку, передба-

чає аналіз особливостей управління якістю послуг та окреслення кола необхід-

них дій під час формування системи управління якістю поштових послуг в 

Україні. 



 

Сьогодні перед підприємствами поштового зв’язку, як і перед будь-якими 

іншими організаціями, постає питання постійної адаптації до соціально-

економічної ситуації в державі, випередження певних процесів і формування їх 

сутності та кадрового забезпечення. В цих умовах удосконалення роботи під-

приємств поштового зв’язку за допомогою системи якості має реальне, практи-

чне значення. Питання управління якістю поштових послуг є надзвичайно акту-

альним і недостатньо вивченим, тому існує необхідність його подальшого 

опрацювання. 

Забезпечення якості надання послуг є пріоритетним завданням у діяльності 

будь-якого підприємства. Для того, аби успішно функціонувати в умовах рин-

кової економіки та жорсткого конкурентного середовища, підприємство має 

враховувати інтереси клієнтів і вчасно реагувати на їхні запити. 

Кінцеву оцінку роботи підприємства, зокрема й управлінського персоналу, 

дає споживач, тож ефективний зворотній зв’язок з клієнтами є своєрідною фо-

рмою контролю, що стимулює і мотивує розвиток персоналу Укрпошти. Адже 

клієнт – найкращий оцінювач рівня якості послуг, основа діяльності підпри-

ємств поштового зв’язку, гарантія впевненості і реальної перспективи стабіль-

ної роботи у майбутньому. Забезпечуючи ж довіру з боку клієнтів, Укрпошта 

найактивніше може протистояти конкуренції й відстоювати імідж підприємст-

ва. 

Останнім часом проблемі взаємин з клієнтами приділяється посилена увага 

в рамках Всесвітнього поштового союзу (ВПС) й Ради поштової експлуатації. 

Організовуються й успішно проводяться такі форуми, як  “День клієнта”, де, 

крім поштових адміністрацій, беруть участь представники великих організацій 

та асоціацій, які є корпоративними клієнтами пошти, а також представники 

приватного поштового бізнесу. Спрямованість таких заходів одна: пошта має 

змагатися за клієнта, знати його потреби, пропонувати послуги, здатні задово-

льнити його і за якістю, і за ціною. 

У нашій державі захист інтересів споживачів також здійснюється на нале-

жному рівні. Спеціально створені служби та організації пильно стежать за реа-



 

лізацією положень, задекларованих у численних нормативно-правових докуме-

нтах, що стосуються прав споживачів. Тому очевидно, що дослідження  й аналіз 

проблем з якими звертаються користувачі послуг, є не лише справою престижу 

організації, а й нагальною вимогою часу. 

Значною проблемою для керівників багатьох підприємств залишається од-

нобічне розуміння поняття “звернення”. Завдяки усталеним стереотипам факт 

звернення громадян в ту чи іншу установу одразу сприймається негативно. Од-

нак новий час вимагає нового мислення, нового бачення цієї проблеми. У роз-

винутих державах звернення громадян до підприємства розглядаються як мож-

ливість вивчення інтересів і потреб клієнта, а отже, і попиту – визначального 

чинника при плануванні роботи підприємства. Комерційні структури виділяють 

значні кошти для проведення досліджень, які допомогли б визначити коло інте-

ресів клієнта, його потреби, дізнатися про те, на скільки він задоволений рівнем 

обслуговування. З огляду на це, звернення громадян є надзвичайно інформати-

вним засобом вивчення попиту. 

Дослідженням питань якості послуг зв’язку, якості обслуговування насе-

лення займається відділ якості підприємства. На основі зібраної інформації роз-

робляються аналітичні звіти для керівництва, які дають змогу окреслити коло 

існуючих негараздів та виявити причини їх виникнення. 

У цілому робота відділу якості УДППЗ “Укрпошта” спрямована на те, щоб 

покращити рівень послуг, які надаються підприємством, та забезпечити ком-

плексний підхід для задоволення вимог споживачів. Слід розуміти, що змагати-

ся за клієнта потрібно спільними зусиллями, орієнтуючись на найвищі світові 

стандарти якості послуг. 

Нині в Україні назріла потреба створення національної концепції розвитку 

поштового зв’язку, яку необхідно формувати з урахуванням нових економічних 

і соціально-політичних реалій сьогодення, що склалися в країні, та жорстких 

вимог, які життя ставить перед поштою. А в її основу мають бути покладені 

принципи, які дадуть змогу національному оператору поштового зв’язку не 



 

лише вижити в умовах конкуренції, а й успішно розвиватися як одному з учас-

ників розбудови інформаційного суспільства. 

Процеси глобалізації, лібералізації регіональних та національних ринків, 

що призводять до загострення конкуренції, спонукатимуть осіб, що приймають 

рішення, до модернізації національних поштових служб, аби в ХХІ ст. вони на-

давали послуги на основі новітніх технологій і світових стандартів якості. Коли 

конкуренція стає жорсткішою, вимоги до якості надання послуг з боку клієнтів 

зростають, а частина з них надає перевагу конкурентам пошти або користується 

інформаційно-телекомунікаційними технологіями зв’язку, поштовики мають 

більше уваги приділяти якості обслуговування та розвитку конкурентоспромо-

жних послуг, які надаватиме персонал нового покоління. 

Спільними для національних операторів є такі питання виживання в умо-

вах зростаючої конкуренції та лібералізації ринку: забезпечення високої якості 

послуг, що надаються; використання різних методів контролю якості; упрова-

дження технологій, які дають змогу відчутно поліпшити якість поштового 

зв’язку. Отже, управління якістю, як свідчить практика, потребує системного 

підходу і дозволяє вирішувати проблеми раціональним  шляхом, планувати дія-

льність з урахуванням тенденцій розвитку ринку послуг.  
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ВІД БАГАТОУКЛАДНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ДО ЙОГО 

ЕФЕКТИВНОСТІ 

Результатом реформування аграрного сектора економіки стало формуван-

ня багатоукладної системи господарювання, яка характеризується наявністю рі-

зних форм організаційно-правових структур у сільському господарстві. Ця ба-

гатоукладність почала формуватися з початком перебудови взагалі хаотично. 

Потім з появою законів «Про фермерське господарство», «Про особисте селян-

ське господарство» та інших, процес формування багатоукладної системи при-



 

скорився і, нарешті, після Указу Президента від 03.12.1999 впродовж року бага-

тоукладність набула тієї форми, яка існує нині. Формально багатоукладність іс-

нувала і за часів СРСР, проте власність на землю була лише державною, що 

ускладнювало (а то і унеможливлювало) вільне формування організаційно-

правових структур. 

На даний час в Україні діють 19 155 сільськогосподарських підприємств, з 

них 1855 – фермерських господарств, 3638 – приватних підприємств, 7227 – то-

вариств з обмеженою відповідальністю, 306 – відкритих акціонерних товариств, 

312 – закритих акціонерних товариств, 2238 – виробничих кооперативів, 465 – 

інших аграрних формувань [1]. 

Перші з двох названих категорій – це загалом дрібні господарства і їх кіль-

кість недостатня для визначення ситуації в галузі (28,7%). Інші форми господа-

рювання сформувалися як правонаступники КСП, шляхом їх "деномінації" та 

поділу. Їх питома вага становить 71,3% , тому саме ці господарства і є цікавими 

щодо вивчення можливостей підвищення ефективності аграрного сектору еко-

номіки України, оскільки зміна цих організаційно-правових форм найбільш 

суттєво впливає на ефект їх господарювання, що відображується у фінансових 

результатах (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка співвідношення збиткових та прибуткових у аграрному 

секторі [2] 
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З наведеної діаграми можна зробити висновок про істотне підвищення 

прибутковості господарств в 2000 році, тобто після виходу в світ Указу Прези-

дента «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного се-

ктора економіки». Однак дані за наступні роки свідчать про негативну тенден-

цію збільшення збиткових підприємств. Це робить актуальним визначення при-

чин цієї тенденції. 

Узагальнення статистичних даних і літератури показало, що найбільш ва-

жливими серед них є такі: земля попри всі реформи так і не стала товаром, що 

безпосередньо може бути задіяний у процесі операційної діяльності (напри-

клад, у заставних операціях); державі так і не вдалося створити механізми ефе-

ктивного фінансування аграрного сектору, подолати проблеми диспаритету цін 

та кредитування, що негативно позначається на відтворювальних процесах в 

сільському господарстві. 

Крім очевидних причин існують і так звані латентні. Виконані досліджен-

ня показали, що їх вивчення можливе на основі моделювання статистичних да-

них, які характеризують діяльність сільгоспвиробників. Такі моделі має сенс 

створювати на регіональному рівні, оскільки кожний регіон України має свої 

суттєві особливості сільського господарства. 
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ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ПОЛІТИКИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 



 

Ринок молока та молокопродуктів постійно розвивається. Якщо сировинна 

база молокопереробних підприємств постійно скорочується, то асортимент мо-

лочної продукції з кожним роком зростає. Так, лише у 2004 році спад виробни-

цтва молока по Україні призупинився в порівнянні з попередніми роками на по-

значці 13487,3 тис.кг. Починаючи з 2000 року спостерігався ріст споживання 

молока та молокопродуктів до рівня 226 кг на одну особу за рік у 2004 році. 

Прогнози експертів свідчать про поступове насичення внутрішнього ринку 

молока та молокопродуктів. За таких умов здійснювати ефективну маркетинго-

ву політику без використання торгової марки стає все важче.  

В умовах ринкової економіки успіх виробництва в значній мірі залежить 

від того, наскільки той чи інший товар має попит у споживачів та задовільняє їх 

вимоги. У зв’язку з цим перед виробниками постає проблема завоювання пев-

ного кола споживачів шляхом виділення своєї продукції з кола подібних това-

рів-аналогів. Молоко та молокопродукти відносяться до товарів широкого вжи-

тку і відповідно характеризуються щоденним попитом. Покупцеві все важче 

зорієнтуватися серед асортименту молокопродуктів, виробниками яких висту-

пають невідомі фірми, і все більш привабливою при цьому виступає продукція 

відомих торгових марок.   

Використання бренду дозволяє виробникам продавати продукцію за більш 

високими цінами. Таке підприємство може втримати більшу кількість лояльних 

покупців в умовах посилення конкуренції на ринку молока. З створенням силь-

ної торгової марки відповідно зростає ринкова вартість компанії, що в свою 

чергу збільшує шанси компанії на залучення додаткових коштів для розширен-

ня виробництва. 

До стратегічних цілей створення бренду можна віднести зміцнення позицій 

марки стосовно інших фірм-конкурентів. Створенню бренду повина передувати 

виважена політика компанії щодо розробки асортименту продукції, розширення 

обсягів виробництва, запровадження новітніх технологій. Створення потужного 

бренду передбачає широкомасштабну рекламну компанію, що в свою чергу по-

требує великих затрат коштів. З іншої сторони, запорукою успішного бренду 



 

виступає також стабільні показники якості продукції, обслуговування тощо. У 

зв’язку з цим виправданим вважається створення брендів тими компаніями, то-

вари яких орієнтовані на цілі регіони, країну або ж на інпорт продукції за кор-

дон.  

Бренд для виробників стає головним інструментом нецінової конкуренції, 

забезпечуючи головну ціль брендінгу – підсилення позицій марки серед спожи-

вачів. Однак при цьому попит на продукцію розкрученого бренда може бути 

незадовільний за тієї умови, якщо досить часто спостерігається нестабільність 

якості продукції, асортиментного ряду, цінової політики, а також за умов три-

валої відсутності товару в місцях продажу. 

Створення потужного бренду часто пов’язане з використанням так званих 

власних марок PL (privat label). Оксвордський бізнес-словник визначає PL 

(private label) наступним чином: “Продукт, що продається під власним іменем 

дистриб’ютора або під визначеною торговою маркою через торгову мережу.  

Дані марки спеціально створюються для дистриб’юторів (продавців) виробни-

ком. Власні марки, як правило, на 10-20% дешевші бренда виробників. Власні 

марки призначені і розповсюджуються через роздрібну мережу”. 

Аналіз ситуації на ринку молока та молокопродуктів за останні роки засві-

дчив появу великої кількості відомих фірм-виробників, які успішно реалізову-

ють маркетингову політику на регіональних ринках. Так, в західних областях 

все вищі позиції завойовує продукція ВАТ “Ковельмолоко”.  З іншої сторони, в 

засобах масової інформації проводиться потужна рекламна компанія таких ві-

домих російських торгових марок як “Вимм-Билль-Данн”, “Чудо”, “Веселий 

молочник”, “Данон” та інших. Регіональні виробники молока в більшості випа-

дків проводять малобюджетну рекламну компанію, уступаючи при цьому відо-

мим брендам. 

Вступ України у СОТ призведе до появи на ринку молока та молокопроду-

ктів виробників не лише Росії, а і з сусідньої Польщі та ряду інших європейсь-

ких країн. Позиції вітчизняних товаровиробників у перспективі виглядають до-

сить слабкими в порівнянні з майбутніми конкурентами. Тому для більшості 



 

підприємств створення потужного бренду стане одним з напрямків їхньої стра-

тегії. У цьому випадку бренд  молочної продукції уже не буде гарантувати ви-

сокого рівня реалізції та стабільних доходів. Тому, нарівні з створенням потуж-

ного бренду, товаровиробникам буде необхідно орієнтуватися на виробництво 

специфічних видів товарів паралельно з виробництвом товарів широкого вжит-

ку ( сметана, молоко, йогурти тощо). 
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НАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

“ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД” В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС 

 Інтеграція України до ЄС пов’язана із створенням ефективної моделі на-

дання управлінських послуг, складовою якої є система «Електронний уряд». 

Електронний уряд (e-Government) — це нова модель державного управління. 

Вона здатна перетворити відносини бізнесу і громадян з державною владою в 

русло ефективної комунікації та співпраці і передбачає взаємодію держави, біз-

несу і громадян за допомогою інформаційних технологій. 

Досвід країн Європейської спільноти показує, що реальними перевагами 

системи “електронний уряд” є:    скорочення витрат на утримання держапарату; 

гласність при прийнятті державних рішень та  прозорість і привабливість еко-

номіки для інвестування; доступність до усіх державних нормативних актів; 

можливість для громадян брати участь у прийнятті державних рішень;  підви-

щення комфорту в повсякденному житті для сектору домашніх господарств.  

Власне поняття “електронного уряду” на Заході з’явилося на початку 1990-

х, реалізовуватися ж практично воно тільки наприкінці 90-х. Однак, першим у 

світі ідею урядового порталу реалізував Сінгапур. Портал не тільки надає інфо-

рмацію про державні органи та спрощує комунікації реального сектору, сектору 

домашніх господарств з державними установами. Сервер підтримує дев’ять 



 

розділів: бізнес, оборона, утворення, зайнятість, охорона здоров’я, житло, пра-

вопорядок і т.д.  

У Європі лідером інформатизації системи управлінських послуг є Велико-

британія, в якій   з 2000 року реалізується програма “E-citizen, e-business, e-

government. A strategic framework for public service in the Information Age” 

(“Електронний громадянин, електронний бізнес, електронний уряд. Стратегічна 

структура для обслуговування суспільства в інформаційному столітті”). Про-

грама передбачає розвиток і використання всіх електронних видів державних 

послуг – вони можуть надаватися через Інтернет, мобільний зв'язок, цифрове 

телебачення, центри обслуговування викликів, перехід на повний он-лайн заве-

ршується в 2005 році. 

На рівні міст і регіонів, а також окремих відомств, системи електронного 

уряду працюють у Німеччині, Нідерландах, Скандинавських країнах. 

Що стосується країн Центральної і Східної Європи, те Європейський Союз 

уже створив фонд «Smart Government», завданнями якого є надання допомоги 

цим країнам у напрямку створення і розвитку системи електронного уряду. На 

просторі колишнього СРСР першими впроваджувати ці системи почали країни 

Балтії – Естонія і Латвія. 

Система електронного уряду, як свідчать іноземний досвід,  впроваджуєть-

ся в кілька етапів. На першому етапі, створюються сайти різних міністерств і 

відомств, що містять інформацію про їхню місію і напрямки діяльності. Сайти 

державних органів, як правило, не підтримуються централізовано і не поєдну-

ються в єдиний портал. На другому етапі з'являються перші елементи інтерак-

тивності (наприклад, відправлення питань і одержання відповідей громадян за 

допомогою e-mail); можна одержувати зразки деяких довідок і форм. Йде по-

стійне відновлення новин про діяльність державних органів. (на даному етапі 

сьогодні знаходиться Україна). Третій етап припускає появу реальної інтерак-

тивності – можливості здійснювати деякі операції в онлайновому режимі. На-

приклад, сплата штрафів, замовлення паспортів, продовження дії деяких ліцен-

зій і патентів. Така конкретизація роботи електронного управління, що полягає 



 

вже не стільки в інформуванні, скільки в обслуговуванні, припускає створення 

спеціальних сайтів для підтримки цих сервісів не тільки для центральних, але і 

для міських і навіть районних органів влади. Четвертий етап –  створення 

об’єднаних порталів різних відомств і служб, через які можна здійснювати 

будь-які види трансакцій, для здійснення яких раніше було потрібно звертатися 

безпосередньо в даний державний орган. На п’ятому етапі проходить створення 

електронної системи державного управління на основі єдиних стандартів, а та-

кож урядового порталу як єдиної крапки доступу до всіх послуг – і для грома-

дян, і для бізнесу. 

Необхідними умовами запровадження та надання управлінських послуг в  

країнах ЄС є: інформація про послуги в онлайні; одностороння взаємодія: за-

грузка та збереження форм документів; двостороння взаємодія: заповнення та 

відправлення форм в онлайні, ЕЦП; операційна взаємодія: ведення випадку, 

problem-management, CRM, онлайн-платежі, live-consultation. 

 Основними принципами побудови електронного уряду є: надання послуг 

у будь-який момент часу (електронний уряд працює 24 години на добу);  мак-

симальна простота і прозорість (має бути обслуговувати звичайних громадян, а 

не фахівців); єдині технічні стандарти і взаємна сумісність (електронні додатки 

повинні задовольняти принципам загальної архітектури систем ідентифікації, 

безпеки, дизайну); забезпечення конфіденційності і виконання правил інформа-

ційної безпеки; беззастережна орієнтація на думку громадян при реалізації но-

вовведень. 

Впровадження системи електронних послуг в секторі державного управ-

ління здійснюється в рамках Єдиної програмно-технічної платформи (2003-

2005),  на основі якої вже створені і працюють Єдиний веб-портал органів ви-

конавчої влади, Єдина серверна платформа (Датацентр), Єдина система кон-

тент-менеджменту (на базі системи Portal Manager), Єдина пошукова система, 

Єдині принципи адресації, Єдині принципи дизайну та навігації (часткова уні-

фікація). 



 

В Україні на даному етапі існує ряд перешкод, які необхідно подолати для 

розвитку системи електронних послуг в урядову секторі національної економі-

ки: чітко окреслити стратегію державних установ щодо електронних послуг та 

інформаційних технологій як пріоритету; розробити спільні стандарти створен-

ня, інтеграції та спільного використання типових елементів інформаційно-

технологічної інфраструктури державних установ (на зразок «e-Government 

Manual», Німеччина; «e-GIF»,  Великобританія); розширити кількість загально-

національних інфоресурсів (регістри, реєстри, кадастри, класифікатори, тощо); 

розробити методики оцінки ефективності інвестицій в інформаційні технології  

в першу чергу ефективності урядування через інформаційні технології. 

 

Аліна ЖУКОВСЬКА  

Тернопільський державний економічний університет 

 

МОДЕЛІ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Сучасну парадигму державного регулювання економіки не можливо зро-

зуміти без типологізації національних особливостей взаємодії держави та еко-

номіки. В економічній літературі така типологізація пов’язана з використанням 

терміну «модель державного регулювання економіки», який з’явився в науковій 

літературі досить недавно – у ХХ столітті. 

Термін «модель державного регулювання економіки» використовується в 

тому випадку, коли основні параметри та особливості державного регулювання 

національної економіки тої чи іншої країни, які закладені в основу моделі, про-

тягом довгострокового періоду є стабільними. Якщо стабільність цих парамет-

рів та особливостей порушується, то можна говорити лише про часткову моди-

фікацію моделі державного регулювання економіки або про її повну трансфор-

мацію. 

Модель державного регулювання економіки служить для того, щоб пред-

ставити всі важливі риси системи державного регулювання економіки в схема-



 

тичному вигляді та таким чином надати можливість зрозуміти всі її особливос-

ті. При тому, що така модель значно спрощує дійсність, вона дозволяє глибоко 

проникнути в сутність складного явища. 

Моделі державного регулювання відносно стійкі та мають виявлену націо-

нальну форму. В рамках однієї моделі може трапитись переміщення центру ва-

ги з одного напрямку політики на інший, тобто відбувається зміна пріоритетів, 

яка і забезпечує гнучкість та виживання цих моделей. Але порівняно стабіль-

ною залишається система інститутів, що здійснює різні заходи політики, та її 

загальні стратегічні настанови. 

У вітчизняній літературі існує декілька класифікацій моделей державного 

регулювання економіки, в основі яких лежать різні критерії. До основних кри-

теріїв, на базі яких визначаються особливості побудови і функціонування різ-

них моделей господарювання, належить: цільова спрямованість ринкової моде-

лі господарювання; форми власності, зокрема, питома вага державної власності 

в ВВП; соціальна політика, межі та форми втручання держави в економіку. 

Залежно від ролі, функцій і завдань держави, оптимальних пропорцій і 

форм взаємодії державного та недержавного секторів економіки виділяють дві 

узагальнені моделі регулювання ринку – західну (американську) та японську. 

Перша модель засновується на необхідності втручання держави тоді, коли ви-

являються невдачі ринкового механізму. У класичному вигляді вона проіснува-

ла до кінця 20-х років і з певними змінами сьогодні використовується в США та 

інших країнах американського континенту. Друга модель орієнтована на преве-

нтивні дії, що компенсують визначені недоліки ринку навіть у випадку норма-

льного функціонування ринкового механізму, та закріплює з державою в особі 

уряду легітимну роль в розробці та реалізації економічної політики. Ця модель 

показова для східноазіатського регіону. 

Важлива класифікаційна ознака моделей державного регулювання – сту-

пінь усуспільнення економіки (частка державних підприємств в національному 

виробництві та ступінь протекціонізму в зовнішній торгівлі). Граничними мо-

делями в цьому випадку будуть ліберальна та латиноамериканська моделі. Лі-



 

беральна модель в найбільш чистому вигляді представлена в Гонконзі та Син-

гапурі. Переважно ліберальними виявляються моделі державного регулювання 

США, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії. Система державного регулю-

вання, яка реалізована в Гонконзі, є втіленням ліберальної моделі державної 

економічної політики, основні елементи якої залишились в силі й після 

об’єднання з Китаєм. Основний принцип цієї моделі – невтручання в роботу 

ринку. 

Альтернативна латиноамериканська модель заснована на забезпеченні 

державою імпортозамінюючого зростання і зовнішньоторговельного протекці-

онізму. Прикладом реалізації цієї моделі служить Бразилія. Це модель приско-

реної індустріалізації під захистом протекціонізму. В рамках бразильської мо-

делі держава відіграє істотну роль в інвестиційному процесі. Головний імпульс 

прискореного економічного зростання походить від державних підприємств, 

вони забезпечують зростання кількості нових робочих місць. 

Розрізняють моделі державного регулювання за ступенем розвитку держа-

ви загального добробуту – за величиною соціальних трансфертів та обсягу ви-

робництва суспільних благ. Латиноамериканська і ліберальна моделі характе-

ризуються низьким ступенем включення держави у виробництво традиційних 

суспільних благ, низькою часткою витрат держави на соціальну сферу (освіта, 

охорона здоров’я), незначними розмірами соціальних трансфертів, нерівністю 

розподілу прибутків. Повною протилежністю є скандинавська модель (іноді во-

на називається державою загального добробуту). Вона відрізняється істотними 

обсягами перерозподілу коштів через державний бюджет. 

Більшість країн з ринковою економікою лише тяжіють до того чи іншого 

полюсу, але в цілому займають проміжні положення. Розглянуті класифікації є 

спрощеними та не враховують ряд більш специфічних моделей, які реалізовані 

в окремих країнах. Тому в якості критерія класифікації моделей державного ре-

гулювання економіки доцільно використати поєднання основних концепцій ре-

гулювання економіки, таких як неокейнсіанство, монетаризм, теорія «економі-

ки пропозиції» та інших. 



 

Ірина ЗАВОДОВСЬКА  

Українська академія бізнесу та підприємництва, м. Київ 

 

РОЛЬ  АУТСОРСИНГУ   В   УПРАВЛІННІ   КОМПАНІЄЮ 

Питання ефективності, економічності і зменшення ризиків бізнесу набува-

ють все більшого значення для вітчизняних компаній. В умовах, коли конкуре-

нтна боротьба змушує підвищувати якість своїх товарів і послуг та одночасно 

знижувати їх ціну, керівництву компаній не залишається нічого іншого, як еко-

номити на витратах. Зокрема на витратах, пов'язаних з непрофільною діяльніс-

тю компаній. І це – гарне підґрунтя для діяльності постачальників послуг аут-

сорсингу. Для України аутсорсинг є новим діловим інструментом розвитку біз-

несу. 

Необхідно зазначити, що аутсорсинг (від англ. outsourcing - використання 

зовнішніх джерел, або засобів) - це передача сторонньому підрядчику деяких 

бізнес-функцій або частки бізнес-процесу компанії. Аутсорсинг дозволяє під-

вищити ефективність виконання певних функцій в галузі інформаційних техно-

логій, постачання, обслуговування, фінансів, забезпечення персоналом і навіть 

виробництва. Компанія-замовник може, використовуючи аутсорсинг другоряд-

них функцій, концентруватися на тих функціях, які властиві саме їй, на своїй 

специфіці. Але на відміну від субпідряду, аутсорсинг - це стратегія управління 

компанією, а не просто вид партнерської взаємодії, він припускає певну рестру-

ктуризацію внутрішньо-корпоративних процесів і зовнішніх відносин компанії. 

Під аутсорсингом зазвичай розуміється не тільки передача частини роботи сто-

ронній фірмі, але і передача прав, обов'язків і відповідальності за цією роботою.  

Основною причиною залучення компаніями-замовниками аутсорсерів є 

великі технічні можливості і кваліфікація персоналу останніх на фоні зниження 

витрат на підтримку переданого бізнес-процесу. Друга причина - це прагнення 

до підвищення ефективності і зниження витрат на неосновну діяльність.  

Слід зазначити, що поряд з перевагами існує і ряд проблем, що значно 

знижують привабливість аутсорсингу. Найтиповішими причинами відмови від 



 

аутсорсингу є: небезпека зайвої концентрації бізнес-процесів в одних руках. 

Замовлення аутсорсингу різних аспектів бізнесу у різних підрядників збільшує 

витрати, але знижує ризик «виростити собі конкурента»; загроза відриву керів-

ної ланки від бізнес-практики; навчання чужих фахівців замість своїх; загроза 

просочування важливої конфіденційної інформації.  

Але незважаючи на зазначені недоліки, використання аутсорсингу може 

принести позитивний результат у формі вивільнення ресурсів для основної, орі-

єнтованої на прибуток діяльності, спрощення організаційної структури, а також 

економії капітальних і поточних витрат. Підприємствам набагато легше, вигід-

ніше і зручніше залучати досвідчені компанії з великим штатом висококваліфі-

кованих фахівців, ніж створювати і, відповідно, підтримувати свої спеціальні 

структурні підрозділи.  

Використання аутсорсингу дозволить підвищити конкурентоспроможність 

компаній без крупних додаткових інвестицій в нові дорогі технології, зокрема 

інформаційні і сфокусуватися на пріоритетних напрямах та полегшити україн-

ським компаніям вихід на світовий ринок. За цією інновацією велике майбутнє. 

 

Тетяна ЗАГОРНА 

Макіївський економіко-гуманітарний інститут 

 

МЕДІА-СТРАТЕГІЯ В ПРОСУВАННІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 

Одним з найбільш важливих етапів стратегічного аналізу ринку є вивчення 

потенціалу зростання ефективності просування торговельної марки за допомо-

гою рекламних досліджень. Останні є частиною маркетингових досліджень ри-

нку та дають можливість виявити позитивні й негативні аспекти комунікаційної 

політики підприємства, оцінити ефективність використання бюджету реклами й 

ступені досягнення поставлених цілей.  

Аналіз теоретичних розробок в галузі планування рекламного бюджету, 

оцінки ефективності медіа-стратегії виявив недостатнє вивчення у вітчизняній 

літературі питань аналізу порівняльних показників медіаплану й методології 



 

розробки ефективної стратегії просування бренда з урахуванням конкурентних 

позицій основних учасників ринку. Найбільш часто методика такого аналізу 

передбачає вивчення витрат на рекламу в конкурентів.  

Якщо підприємство прагне ефективно керувати конкурентним потенціалом 

торговельної марки, під якою випускається продукція, воно повинне вивчити 

основні підходи до рекламування марок-конкурентів. Логіка такого роду аналі-

зу може бути представлена у вигляді наступної схеми (рис. 1).  

 Рис. 1. Послідовність аналізу медіа-стратегії в просуванні марок-конкурентів 

 

Основними задачами медіапланування є визначення графіків розміщення 

рекламних матеріалів у рамках заданого бюджету. Ефективним визнається ме-

діа-план, за якими досягаються максимально можливі показники охоплення ці-

льової аудиторії з частотами експозиції, близькими до оптимального рівня. У 

широкому змісті медіаплан являє собою комплексний документ, у якому визна-

чені й обґрунтовані всі стратегічні й тактичні сторони проведення рекламної 

кампанії. У більш вузькому, прикладному, змісті медіаплан — це деякий набір 

можливих схем розміщення рекламних матеріалів, кожне з яких оцінюється 

розрахунковим шляхом з комплексу цільових показників. Звичайно такий до-

кумент розробляється при підготовці великих рекламних акцій і містить у собі: 

Ситуаційний аналіз медіа-стратегії конкурентів у 
просуванні торговельних марок 

Основна мета медіа-
плану 

Тип медіа-стратегії Характер медіаплану 

- просування на ринок; 
- зростання знання 
марки; 
- реклама нових якос-
тей продукта; 
- підтримка іміджу; 
- географічні межі ре-
клами; 
- цільова аудиторія. 

- оцінка динаміки рекла-
мних витрат; 
- дослідження охоплення 
й частоти за конкурента-
ми (WGRP,%); 
- дослідження структури 
рекламних витрат; 
- оцінка графіка розмі-
щення реклами (ГРР). 

-тривала; 
-пульсуюча; 
-флайтова; 



 

аналіз поточної маркетингової й рекламної ситуації; загальне обґрунтування 

стратегії просування й рекламної стратегії; характеристики цільових ринків і 

цільових аудиторій; аналіз мотивації споживачів; постановку задач кампанії у 

вимірних величинах; рекламні звернення до різних цільових аудиторій; страте-

гію розміщення рекламних матеріалів (медіа-мікс); бюджет компанії й прогноз 

реакції ринків і конкурентів.  

При плануванні рекламного впливу важливі не тільки показники охоплен-

ня аудиторії, але й показники охоплення з частотою не менш граничної (f1) і 

поблизу оптимальної (f3). Рейтинги носіїв (raiting), як частина населення, що 

перебувала в контакті з носієм, визначаються на основі досліджень вибірки з 

деякої генеральної сукупності населення. Дуже важливо, щоб ця сукупність бу-

ла чітко визначена і при побудові вибірки дотримувались принципу репрезен-

тативності й імовірності. 

Крім того, своєрідним виміром конкурентного положення марки в загаль-

ній структурі ринку є «частка голосу» тобто частка реклами в загальному обсязі 

рекламних витрат за всіма категоріями. Для ринку, що аналізується, оцінка 

ефективності рекламних компаній за просування марки буде проводитися на 

основі аналізу показника GRP (Gross Rating Point – сума рейтингових пунктів) – 

показник оцінки схеми розміщення, що обчислюється як сума добутків рейтин-

гів усіх носіїв рекламної інформації на число включень у них. При оцінки ефек-

тивності розміщення реклами треба враховувати, що підприємство-виробник 

продукції купує не час трансляції рекламних звертань, а рекламну аудиторію.  

При цьому одним з первинних показників медіаплану є кількість спотів 

(insertion) – загальна кількість виходів у телевізійний ефір рекламних роликів 

різної тривалості. Критерієм максимально ефективного використання реклам-

ного бюджету є значне охоплення аудиторії з оптимальною частотою. Для зру-

чності аналізу ефективності просування рекламованих продуктів використову-

ють показник WGRP,% – зважений показник суми рейтингових пунктів по за-

купівельній аудиторії в перерахуванні на кількість виходів рекламних роликів 

тривалістю 30 секунд. Приведення до споту однієї тривалості для всіх рекламо-



 

ваних марок дає можливість зіставити рекламну активність основних учасників 

ринку.  

Знання специфіки організації маркетингових комунікацій в конкурентному 

оточенні має важливе значення для управління конкурентними перевагами, як 

товару, так і марки. Аналіз медіа-стратегії в просуванні торговельної марки до-

помагає формувати рекламний бюджет оптимально. Маркетингові комунікації 

мають характер комплексного впливу на споживача. Можливий ефект маркети-

нгових комунікацій – це зміна в рівні знання марки, товару, зміна в поведінці 

покупця й формування стійких споживчих переваг. Результатом впливу марке-

тингових комунікацій є зростання рівня споживання та лояльності до торгове-

льної марки, що, у свою чергу, означає збільшення конкурентного потенціалу 

бренда.  

 

Олена ЗАХАРЕНКО 

Донецький національний університет 

 

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Облік витрат є інструментом, що допомагає установити нижню межу ціни. 

В умовах розвитої ринкової економіки проблема полягає не в тому, щоб 

зробити продукцію, а в тому, щоб її продати. Через обмежений споживчий 

попит підприємства не можуть установлювати занадто високі ціни на 

продукцію. Тому, вирішуючи питання про виробництво продукції, вони, 

насамперед, повинні виходити з її собівартості. Питомі витрати - це якісний 

показник діяльності підприємства, що впливає на ціну продукції і, відповідно, 

на фінансовий результат діяльності підприємства. Виробник прагне призначити 

на свій товар таку ціну, щоб вона цілком покривала усі витрати по його 

виробництву і реалізації і давала достатній прибуток. 

Під витратами виробництва і реалізації прийнято розуміти усі витрати 

виробника по організації виробництва, виготовленню товару і його реалізації. 

Витрати виробництва мають досить складний склад. Тому їх прийнято поділяти 



 

по різних ознаках. Насамперед, цей розподіл зв'язаний з їхнім відношенням до 

виробництва. Найбільша частина витрат, а саме та, котра обумовлена 

виготовленням товару, включається в собівартість. На практиці широко 

використовується угруповання витрат, що дозволяє простежити залежність 

показника собівартості від обсягу виробництва продукції.  

Для цілей ціноутворення особливу увагу варто приділяти тим витратам, що 

міняються при зміні обсягу випуску, тобто  виникає необхідність поділу витрат 

на перемінні і постійні. 

В умовах ринку перед керівництвом підприємства встає серйозна проблема 

не тільки розрахувати загальні витрати виробництва  продукції для виявлення 

фінансового результату від ведення господарської діяльності за звітний період, 

але і визначити витрати для цілей ціноутворення. У першому випадку 

використовується методика бюджетування (кошторисного планування) витрат, 

а в другому - різні методи калькулювання собівартості. При цьому під методом 

калькулювання розуміється   сукупність чи система прийомів по численню 

собівартості одиниці продукції. Виражені в грошовій формі витрати на 

виробництво і реалізацію продукції визначають її собівартість. Саме вона є 

вихідною базою формування ціни, її мінімальною границею. Тому від вірного 

визначення собівартості залежить обґрунтованість ціни. 

Однак взаємозв'язок собівартості і ціни не можна розуміти спрощено. За 

допомогою ціни варто відшкодовувати не будь-які фактично сформовані 

витрати, а лише суспільно необхідні. В окремих випадках собівартість може 

виявитися дуже високої через нераціональне використання ресурсів, низького 

технічного рівня виробництва, неповного освоєння потужності і т.п. Ціни не 

повинні відшкодовувати подібні збитки. З іншого боку, витрати на сировину, 

матеріали, паливо, енергію, напівфабрикати і комплектуючі вироби і т.п. 

безпосередньо впливають на витрати, а, отже, і на ціну виробу. 

Результатом калькулювання собівартості для цілей ціноутворення є 

калькуляція базисної собівартості. Склад витрат, що включаються в 

собівартість, а також до складу витрат, що повинні покриватися прибутком, 



 

регламентовані діючим документом "Положення по плануванню, обліку і 

калькулюванню собівартості продукції", затвердженим КМУ.  

Середня собівартість одиниці продукції, як і ціна, установлювана на її 

основі, визначається загальним рівнем витрат на виробництво і прийнятими 

методами розподілу витрат. Як уже було сказано, витрати групуються по 

різним ознакам. Кожний з них має самостійне значення й область застосування. 

Витрати виробництва можуть бути згруповані: 1) по економічним 

елементам витрат; 2) по місцям виникнення і цільовому призначенню, чи по 

статтях калькуляції; 3) за принципом віднесення на визначений вид продукції, 

чи на прямі і непрямі. 

Сума витрат по усім включеним у калькуляцію статтям складає виробничу 

собівартість продукції. Повна собівартість відрізняється від виробничої на 

величину комерційних витрат. Повна собівартість застосовується в 

ціноутворенні, а також в економічних розрахунках і при аналізі рентабельності 

продукції. Подібний аналіз дозволяє виділити ті види продукції, виробництво 

яких вигідно (чи невигідно) підприємству. 

В умовах вільної конкуренції ціна продукції, зробленої підприємствами, 

вирівнюється автоматично. На неї впливають закони ринкового ціноутворення. 

У той же час кожен підприємець прагне до одержання максимально можливого 

прибутку. І тут, крім факторів збільшення обсягів виробництва продукції, 

просування її на незаповнені ринки та ін., висувається проблема зниження 

витрат на виробництво і реалізацію цієї продукції, зниження собівартості 

виробництва. У традиційному представленні найважливішими шляхами 

зниження витрат є економія усіх видів ресурсів, споживаних у виробництві: 

трудових і матеріальних. 

У сполученні з традиційними шляхами зниження витрат на виробництво 

продукції знову виниклі фактори дозволять у комплексі довести величину 

витрат виробництва до оптимального рівня. 
 

 



 

Ольга ЗАХАРОВА  

Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна 

 

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ НА РІВНІ МАКРОЕКОНОМІКИ 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці України на фоні 

глобалізаційних перетворень сучасного світу, вимагають удосконалення і по-

шуку нових шляхів та інструментів економічного регулювання. Економічна си-

стема, характеризується значною нестабільністю, яка обумовлена тимчасовим 

вакуумом економічної координації, що виникає після руйнування командних 

важелів впливу на економіку та до утворення дієвих механізмів ринкового са-

морегулювання і відповідних їм технологій нової державної економічної полі-

тики. Для підвищення наукової обґрунтованості економічної політики країни та 

пошуку можливостей регулювання національної економіки є доцільним засто-

сування економіко-математичних методів на макрорівні. 

В роботі розглядається управлінська діяльність як циклічний процес, з то-

чки зору трьох основних підходів: структури, складу та процесу, які взаємо-

пов’язані між собою. Першою стадією управлінського циклу (УЦ) з позиції 

структурного підходу є прийняття рішення; з позиції процесного підходу – 

укладання цілі, визначення ситуації, виявлення проблеми, вибір та прийняття 

рішення; функціональний підхід передбачає аналіз та планування. 

Сучасна економічна політика повинна ґрунтуватися на основі аналізу сві-

тових тенденцій та варіантів участі країни в міжнародному розподілі праці, а 

також реалістичної оцінки можливостей для досягнення стійкості національної 

економіки, її саморозвитку. Для дослідження цих питань необхідна побудова 

моделей динаміки трансформаційних процесів за двома блоками: зовнішня ди-

наміка відбору (відносини Україна – світ та позиціонування країни на світових 

ринках); внутрішня динаміка реакції – самоорганізація (вплив світу на макро-

економічний розвиток країни). 



 

Планування економічної політики доцільно ґрунтувати на прогнозуванні, 

яке може здійснюватися на основі системи економіко-математичних моделей, 

призначеної для використання її як інструментарію імітаційного прогнозування 

згідно із заданими сценаріями вибору ефективної економічної політики.  

За допомогою прогнозування можливо зменшення рівня невизначеності 

майбутнього стану системи напередодні прийняття відповідних рішень та оцін-

ки їх стану після прийняття рішення, а в разі необхідності – відповідних кори-

гувань самих рішень. Таким чином визначається місце прогнозування в техно-

логічному циклі здійснення процесу управління.  

Другою стадією УЦ за структурним підходом є реалізація рішення; фазою 

процесного підходу в цьому випадку є організація по виконанню, розпоря-

дження по реалізації рішення; функціональний підхід передбачає організацію, 

регулювання та координацію. Держава у нестабільній економічній системі по-

винна забезпечувати середовище координації інтересів, що мають різне спря-

мування, вирівнювання та підтримку макроекономічних пропорцій. В зв’язку з 

цим доцільним є побудова специфічних моделей, які дозволять урахувати взає-

модію різноманітних елементів, узгодити їх інтереси та оцінити вплив рішень 

на стан економічної системи. 

Третьою стадією УЦ з позиції структурного підходу є контроль за реаліза-

цією прийнятого рішення; відповідною фазою процесного підходу є урахування 

наслідків виконання рішення та контроль за реалізацією рішення; з позиції фу-

нкціонального підходу – це облік та контроль.  

Реалізовані державою рішення повинні мати, крім іншого, коректну оцінку 

відповідності власної соціально-економічної системи загальновизнаним стан-

дартам, які характеризують ступень її розвитку. Така оцінка здійсняється на ос-

нові розробки критеріїв з урахуванням специфіки країні, які можуть використо-

вуватися як основа для побудови системи моніторингу трансформаційного роз-

витку країни.  



 

Логічним продовженням проведеного дослідження повинна бути розробка 

специфічних економіко-математичних моделей, які дозволять удосконалити 

процес управління макроекономічними трансформаційними процесами. 
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ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

З кожним роком зростає значення мережі Інтернет як у всьому світі, так і в 

Україні зокрема. Це проявляється не тільки у використанні Інтернет як великої 

бібліотеки і методу спілкування між людьми за допомогою електронної пошти, 

але і у розвитку електронного бізнесу, створенні інтернет-магазинів та бізнес-

порталів.  

Метою даної статті є визначення основних недоліків, переваг і проблем 

використання інтернет-магазинів, які являються не тільки елементом розвитку 

електронного бізнесу, але і символом цивілізованого суспільства. 

Інтернет-магазин – це програмний комплекс, який дозволяє здійснювати 

купівлю-продаж товарів чи послуг через глобальну мережу Інтернет. Як відомо, 

основною метою роботи будь-якого магазину є задоволення потреб споживачів. 

Водночас електронний магазин відрізняється від традиційного своєю інтерак-

тивністю, великою кількістю інформації та асортименту продукції, персоналі-

зованим підходом до кожного відвідувача.  

На сьогоднішній час, в українському сегменті Інтернет нараховується бі-

льше ста інтернет-магазинів, де можна придбати різноманітні товари: від кни-

жок, комп'ютерів, аудіо- та відеотехніки, до продуктів, товарів широкого вжит-

ку, іграшок і квітів. Але для того, щоб інтернет-торгівля в Україні змогла ви-

ступити як самостійний вид бізнесу необхідно подолати дуже багато бар’єрів, 

основними з яких є: мала аудиторія користувачів Інтернетом; обмеженість 

впливу на здійснення покупки покупцями, які зазвичай зацікавлені лише в 



 

отриманні інформації і тому лише 18,9% користувачів Інтернету використову-

ють його для купівлі товарів і послуг [1, с. 74]; невизначеність законодавчої ба-

зи; інтернет-магазини практично не застосовують в своїй діяльності такі марке-

тингові інструменти, як позиціонування, сегментацію ринку та ціноутворення. 

В таких умовах інтернет-магазини продовжують функціонувати, забезпе-

чуючи своїх покупців значною кількістю переваг, які вигідно відрізняють їх від 

традиційних магазинів: 

1. Електронний магазин працює цілодобово, в автоматичному режимі, що 

дозволяє покупцям здійснювати купівлю товарів у будь-який день і в будь-який 

час. 

2. Можливість споживачів не витрачати зайвий час на пошук необхідного 

товару. Замість того, щоб збирати інформацію в декількох традиційних магази-

нах, порівнюючи ціни і рівень сервісу у них, користувач Інтернету може пере-

глянути ціни і асортимент товарів різних онлайнових магазинів протягом не-

значного проміжку часу і не витрачаючи на це зайвих сил. 

3. Можливість отримання більш повної інформації про товари або послу-

ги, які цікавлять покупця.  

4. Широкий асортимент продукції і можливість знайти необхідний товар 

швидше ніж у традиційному магазині. Систематизація і групування видів това-

рів, які представляються в електронному магазині приваблюють зайнятих лю-

дей, яким бракує часу на придбання необхідного товару у звичайний спосіб.  

5. Покупцем може стати будь-який користувач Інтернету, який живе в 

будь-якій точці світу. 

Окрім переваг, які отримують покупці, інтернет-магазини забезпечують 

рядом переваг і тих, хто їх створює, а саме: процес продажу товарів є безперер-

вним; затрати на створення та функціонування інтернет-магазину на порядок 

нижчі, ніж на відкриття і функціонування традиційної торговельної точки; чис-

ло клієнтів збільшується за рахунок інших регіонів, а може і інших країн; робо-

ту магазину просто фізично не можуть зупинити податківці, пожежники та інші 



 

органи державного контролю; можливість організувати якісно новий сервіс для 

постійних і потенційних клієнтів. 

Але не дивлячись на такі суттєві переваги, обсяги збуту товарів через ін-

тернет-магазини є незначними, оскільки існує багато причин до яких українське 

суспільство ще не звикло. Найвизначальніші з них: відсутність можливості тор-

кнутися товару, приміряти та оцінити його візуально, а також пріоритет україн-

ських покупців економити фінансові ресурси, а не час. Існують і інші недоліки 

використання електронних магазинів: нерозвинена система електронних плате-

жів, нечіткість системи повернення товару і його гарантійного обслуговування, 

висока вартість електронних угод, злочинність в Інтернеті. 

Отже, проаналізувавши переваги використання і створення інтернет-

магазинів, можна стверджувати, що вони є ефективним засобом просування то-

варів та послуг для будь-якої фірми, а також значно полегшують процес купівлі 

товарів споживачами. На жаль, велика кількість недоліків та проблем гальму-

ють розвиток електронного бізнесу в Україні і тому, спостерігаючи за бурхли-

вим розвитком цього бізнесу на Заході, залишається лише сподіватись, що най-

ближчим часом нові технології стануть невід’ємною частиною і нашого життя.  
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ - ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ, ОСНОВНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ 

Процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття суперечності 

між вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства. По суті, рест-



 

руктуризація підприємства трактується як здійснення організаційно-

економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури 

підприємства, управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, 

як здатність привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшити 

обсяг випуску конкурентоспроможної продукції, підвищити ефективність ви-

робництва. 

Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб'єктів 

підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати за умов перехо-

ду до ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну продукцію, що 

відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна 

визначити як комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, 

економічної та фінансової життєздатності підприємств. 

Реструктуризація підприємства спрямовується на розв'язання двох основ-

них завдань: по-перше, якнайскоріше забезпечити виживання підприємства; по-

друге, відновити конкурентоспроможність підприємства на ринку. Відповідно 

до цих завдань і розглядають взаємозв'язані форми і види реструктуризації під-

приємств та організацій 

Однак, досвід свідчить, що без фінансової реструктуризації тільки 10-15% 

українських підприємств здатні провести реструктуризацію в повному обсязі 

власними силами. Більше 70% підприємств вимагають зовнішньої допомоги в 

тій чи іншій формі. 

У процесі обґрунтовування видів, форм та ступеня реструктуризації необ-

хідно насамперед глибоко проаналізувати техніко-економічну й фінансову си-

туацію. Перше питання, на яке необхідно  знайти відповідь, — це визначити 

(встановити) вид продукції, що його вироблятиме підприємство після реструк-

туризації для відновлення свого потенціалу та нормального функціонування. 

Цьому передує аналіз усіх напрямів діяльності підприємства за критерієм кон-

курентоспроможності продукції (ціна, якість), ринкової частки, структури ви-

трат і прибутковості. Передовсім аналізують такі альтернативи: 



 

• якщо прибутковість виробництва певної продукції не можна відновити з 

причин її низької якості, застарілої технології, високої собівартості, низького 

рівня використання виробничої потужності, яка унеможливлює економію на 

масштабах тощо, то виробництво треба припинити; 

• для ресурсів, які вивільняються (виробничі потужності, «ноу-хау», управ-

лінський і трудовий потенціал), визначаються нові перспективні види продук-

ції, виробництво котрих забезпечить необхідну рентабельність вкладеного капі-

талу з урахуванням вартості реструктуризації; 

• якщо виробництво не може бути відновлене навіть із реструктуризовани-

ми технічними умовами і перепрофільованим персоналом, тоді підприємство 

підлягає закриттю, неекономічне й застаріле обладнання та наявні активи треба 

продати, а виробничі площі здати в оренду. 

Оцінка ефективності проектів реструктуризації ведеться за результатами 

поліпшення фінансово-економічного та екологічного стану підприємства за ра-

хунок збільшення обсягів реалізації конкурентоспроможної продукції, раціона-

льного використання ресурсного потенціалу підприємства, прискорення оборо-

ту капіталу та підвищення продуктивності системи господарювання реструкту-

ризованого підприємства з одночасним збереженням гарантій соціального захи-

сту працівників. 

Таким чином, реструктуризація – це те, що підприємство може зробити без 

надходження якихось додаткових коштів ззовні.[ 5, с.94] 

Основна ідея реструктуризації підприємств - створення конкурентноздат-

них виробництв і зміна поведінки підприємства через запровадження жорстких 

бюджетних обмежень, властивих ринковій економіці. Поведінку підприємства в 

ринковій економіці, свободу його дій визначають ринкові ціни та співвідно-

шення доходів і витрат, тобто жорсткість його бюджетних обмежень.  

Отже, реструктуризація – це обов’язково процес цілеспрямований. Головна 

мета реструктуризації – забезпечення виживання та розвитку підприємства. Во-

на передбачає низку локальних заходів: фінансово-економічного оздоровлення, 



 

стабілізації і розширення виробництва, техніко-технологічного відновлення, 

організаційно-управлінської перебудови, зниження соціальної напруженості. 

 

Антоніна КАКОДЕЙ  

Донецький національний університет 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

У січні – вересні 2005 року обсяги промислового виробництва в Україні 

зріс порівняно з аналогічний періодом минулого року на 2,3%, що стало міні-

мальним значенням приросту з 2002 року та третім послідовним місяцем зни-

ження індексу промислового виробництва.  

Причинами незначних успіхів промисловості в поточному році є високі ці-

ни на енергоносії, перевиробництво металу в світі та політична нестабільність в 

Україні. Але, якщо покращення експортних ринків очікується вже наприкінці 

2005 року, то працювати в умовах політичної невизначеності українським ви-

робникам доведеться як найменше до квітня 2006 року.  

Українські металурги слідом за зниженням світового попиту на метал були 

змушені не лише зменшити ціни на свою продукцію, але й обмежити обсяги 

виробництва. Україна скоротила експорт металу до Росії за 9 місяців 2005 року 

в порівнянні з аналогічним періодом 2004 року на 1,6% - 1,757 млн. т. Грошові 

надходження від ціх поставок збільшились на 31,4% - до 943,424 млн. дол. у ре-

зультаті різкого росту цін на метал на початку 2005 р.  Російський ринок займає 

8,2% у загальних обсягах експорта українського металу та 10,9% - у валютних 

надходженнях від цих операцій. За той же період 2004 року ці показники скла-

дали відповідно 7,7% та 9,5%. У цілому Україна за 9 місяців 2005 року скоро-

тила експорт металопродукції на 7,8% - до 21,419 млн. т. Надходження від про-

даж метала на експорт збільшились на 15,1% - до 8,685 млрд. дол. В тому числі 

експорт полу фабрикатів зменшився на 2,2% - до 7,312 млн. т, плоского прокату 

зріс на 1,1% - до 7,211 млн. т, довгомірного прокату скоротився на 13,8% - до 

4,219 млн. т, металобрухту – зменшився на 41,7% - до 1,05 млн. т, феросплавів 



 

– зменшився на 15,9% - до 836 тис. т. Поставки української металопродукції на 

Близький та Середній Схід, крім Терції, збільшився за 9 місяців на 28,9% - до 

4,798 млн. т, до 25 країн ЄС – на 5% - до 3,295 млн. т, до країн Азії – на 1,1% - 

до 3,25 млн. т. У серпні 2005 року металургійними підприємствами України ви-

пуск чавуна скоротився  на 2,5% в порівнянні з 2004 роком та склав 20 006 тис. 

т. А виробництво сталі склало 25 035 тис. т, що на 3% менше ніж у серпні 2004 

року. Серед факторів, що негативно вплинули на роботу металургійного ком-

плексу, слід назвати значне підвищення цін на залізорудну сировину та домен-

ний кокс. Наприклад, ціни  виробництва коксу збільшились на протязі 2004 ро-

ку у 2,3 рази. Подорожчання сировини відбилося на цінах металопродукції, які 

підвищились за минулий рік на 43%. 

Внаслідок істотного подорожчання металопродукції на внутрішньому рин-

ку попит на неї знизився, що, в свою чергу, негативно сказалось на динаміці 

виробництва в галузі. Слід відмітити ще й те, що при значних обсягах експорту 

високими темпами зростає імпорт Черних металів. За 2004 рік, в порівнянні з 

попереднім роком віз збільшився у Донецькій області у 2,1 рази,  а за І квартал 

2005 р. – в 1,8 рази.  

Найбільшим недоліком українських виробників є технологічна відсталість 

та затратність виробництва. 45,3% стального виробництва в країні працює за 

затратною та енергоємною мартенівською технологією, в той час коли у світі її 

давно замінив конвертерний засіб. Енергозатратність випуску української сталі 

на 20-25% більше загальносвітового рівня. Якість металопродукції в більшості 

визначається станом  основних засобів. Довготривала робота чорної металургії 

„на знос” привела до старіння всього виробничого потенціалу.  Основні засоби 

галузі зносилися на 59,4% (в промисловості в цілому – на 55,3%). Процес ви-

биття застарілого обладнання та заміна його новим відбувається дуже повільно. 

У травні 2005 року положення на світовому ринку кардинально змінилось: 

Кітай, який до 2004 року був самим крупним нетто-імпортером сталі , в 2005 

році став потужним нетто-експортером.  В цій ситуації металургійні підприємс-

тва України потиснули на більшості традиційних експортних ринках, в першу 



 

чергу, в країнах Південно-Східної Азії. Керівництво заводів змушено було уда-

ватися до стимулювання збуту, активному впливу на внутрішніх споживачів, а 

також к зниженню цін.  В економіці галузі не останню роль зіграла постанова 

Кабінету міністрів про збільшення тарифів на залізничні перевезення, що збі-

льшило собівартість продукції. Негативно відбилось на діяльності галузі й па-

діння курсу долара. Так як більшість підприємств орієнтується на зовнішній 

ринок, це значно зменшує  їх виручки. Після входу до ЄС таких країн як Литва, 

Латвія та Естонія  частка експорту України до цих країн значно зменшилась, 

через квотування ввозу металопродукції.  

Якщо будуть зберігатися такі тенденції розвитку світового ринку металу, 

то українська металургія буде поставлена у досить складну ситуацію, коли буде 

потрібно або скорочувати випуск продукції майже за всіма номенклатурними 

позиціями, або кардинально міняти підхід щодо впровадження сучасних техно-

логій у виробництво з метою скорочення витрат та підвищення конкурентноз-

датності продукції. 

 

Юрій КАЛЕНІЧЕНКО  

Сумський державний університет 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

Існуюча світова екологічна ситуація та тенденції її змін в більшості визна-

чається промисловим виробництвом та господарською діяльністю. Недивля-

чись на окремі успіхи та досягнення, загальна картина ситуації продовжує погі-

ршуватись, що веде до подальшого розвитку екологічної кризи в світі. Головна 

причина такого становища криється у низькій ефективності механізмів, що ви-

користовуються, екологічного контролю та управління на промисловому виро-

бництві, в переважності заснованих на жорстких адміністративних методах та 

примусі. Вочевидь стає необхідність пошуку нових шляхів і підходів до вирі-

шення екологічних проблем, для промислового виробництва зокрема. 



 

Однією з форм поліпшення екологічної ситуації та вирішення проблеми 

охорони довкілля є екологічний менеджмент. Як основу нової парадигми 

управління природокористуванням слід розглядати впровадження системи еко-

логічного менеджменту (СЕМ) в Україні. Однак можна констатувати, що сьо-

годні проблеми екологічного менеджменту хоча й залишаються інноваційними, 

в деякій мірі, але все ще недостатньо розроблені в Україні.  

Потреба в цьому інноваційному напрямку виникає тоді, коли стає очевид-

ною недостатня результативність уніфікованих механізмів регулювання стану 

довкілля. З метою реалізації зваженої екологічної політики необхідно забезпе-

чити трансформацію природоохоронних функцій держави з адміністративно-

командних на стимулюючі, в зв'язку з чим доцільно озброїти підприємства і ор-

гани державного управління екологічно усвідомленою методологією управлін-

ня, заснованою на принципах сталого розвитку. Отже, формування дієвої сис-

теми екологічного менеджменту в умовах подолання фінансової нестабільності 

шляхом проведення інституціональних та структурних зрушень в Україні пере-

творюється на реальну необхідність. 

Мова йде про підготовку законодавчого, нормативного, організаційного 

фундаменту, який би забезпечив розвиток екологічного менеджменту в Україні. 

Сьогодні ж можна стверджувати, що системи стимулів, які мотивують впрова-

дження СЕМ в Україні та за кордоном, дещо відрізняються. 

Для Заходу – це усвідомлене бажання поліпшити свій імідж та увійти до 

числа лідерів на ринку, що дає додаткові шанси отримати гарантію банку на 

кредит (позику) для подальшого розвитку; для України – прагнення підприємс-

тва отримати в законодавчому порядку систему пільг (в оподаткуванні, креди-

туванні, соціальних програмах). Це пояснюється тим, що для українських ре-

сурсокористувачів ще не сформоване Державою середовище, яке б спонукало їх 

до самостійного пошуку дієвих управлінських рішень. Це призвело до: існую-

чої централізації в сфері управління природокористуванням в Україні та відсу-

тності цілісної методології, яка б дала можливість органічно об'єднати законо-

давчо-адміністративні та економічні методи регулювання; недосконалого тео-



 

ретико-методичного забезпечення розвитку процесу адаптації міжнародних 

стандартів у сфері екоменеджменту до реальних умов в Україні; недостатнього 

рівня екологічної самосвідомості та розвитку екологічної культури; низького 

рейтингу вітчизняних товаровиробників на світовому ринку щодо екологічної 

конкурентоспроможності.  

Перш за все перебудова економіки і суспільних відносин в Україні, зміна 

адміністративно-управлінської структури, вирішення екологічних проблем та 

проблеми природокористування, науково обгрунтоване управління природо-

охоронною діяльністю потребують цілеспрямованої підготовки фахівців з еко-

логічного менеджменту за спеціальною навчальною програмою, оскільки люди 

– найважливіший ресурс організації. В сучасних умовах їх знання, уміння, тру-

дові навички, ініціатива, здатність самостійно діяти, ухвалюючи відповідальні 

рішення, стають все більш важливим стратегічним ресурсом порівняно з фінан-

совим і виробничим капіталом. Не розуміти сьогодні цього – не розуміти су-

часного підприємства, що діє в ринкових умовах. Сучасний менеджмент пови-

нен виходити з того, що саме носії нових ідей і інновацій здатні інтегрувати ор-

ганізацію і вести її до успіху. Але цього не можна добитися від “байдужих” 

працівників. 

Поряд з цим, екологічна освіта повинна поширюватись на всі верстви на-

селення та вікові групи, формуючи екологічну культуру, через екологічне про-

світництво за допомогою громадських екологічних організацій та екологізацію 

навчальних дисциплін. Виховання у суспільства екологічної моралі, що здійс-

нюється в середній та вищій школі, а також за допомогою засобів масової інфо-

рмації, здійснюється в недостатній формі. Усі згодні, що екологічне виховання 

необхідно здійснювати якомога раніше, але на сьогодні усе зводиться до понят-

тя “Не забруднювати”. 

Система екоменеджменту в Україні визначається, формується і регламен-

тується Законом України "Про охорону навколишнього природного середови-

ща", прийнятим ще в 1991 році, а також іншими законодавчо-правовими акта-

ми. В цьому і полягає ще одна проблема на шляху впровадження СЕМ – зако-



 

нодавча: не розроблений єдиний нормативний документ ,який би регулював усі 

сфери, натомість існує безліч документів, що регулюють окрему сферу і які не-

рідко суперечать один одному.У цілому ж правовий механізм екологічного ме-

неджменту повинен сприяти врегулюванню відносин у сфері екології за раху-

нок застосування превентивних, оперативних, стимулюючих і примусових за-

ходів до юридичних і фізичних осіб, а також юридичної відповідальності за по-

рушення екологічного законодавства. 

Комплексний і поетапний розвиток усіх складових, ланок і елементів рин-

кової інфраструктури сфери природокористування і забезпечення ресурсно-

екологічної безпеки – вимога, що забезпечує життєздатність і ефективність 

створюваної системи екоменеджменту. Необхідно дотримуватись пропорцій 

між становленням ринкових відносин у сфері природокористування і форму-

ванням ринкової інфраструктури. Всередині ринкової інфраструктури природо-

користування доцільно забезпечувати принцип взаємозалежного рішення щодо 

розвитку і удосконалюванню всіх її елементів. Властивістю комплексної систе-

ми ринкової інфраструктури природокористування є взаємозв'язок і взаємоза-

лежність її елементів.  

Разом з тим необхідно констатувати, що в Україні тільки зараз почали 

створюватися умови для розвитку екоменеджменту, які допускають наявність 

діючих ринкових механізмів і стимулів. Формування системи екологічного ме-

неджменту дозволить забезпечити успішну її реалізацію і приведе до форму-

вання екологічно орієнтованого бізнесу і послужить ефективному сталому та 

екологічно-безпечному розвитку нашої держави. 

 

Едуард КАРАПЕТЯН  

Тернопільський державний економічний університет  

 

ПІДХОДИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВ-

КОНКУРЕНТІВ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 



 

Від складу підприємств-конкурентів, які аналізуються буде залежати пов-

нота і якість аналізу, а також значимість і трудомісткість його результатів. В 

залежності від поставлених цілей можуть бути використані різні методи. 

Перший метод. Вибір найближчих конкурентів. В склад підприємств які 

аналізуються входять конкуренти, що виробляють аналогічну продукцію, обсяг 

реалізації яких в натуральному та вартісному виражені найбільш близький до 

відповідних значень підприємства. Такий підхід дозволяє вибрати досить вузь-

кий склад об’єктів аналізу, і відповідно, скоротити обсяг подальшої аналітичної 

роботи. Висновки подібного аналізу будуть відноситись до поточних, позицій-

них дій. Їх не можна розповсюдити на окрему перспективу і тим більше буду-

вати на їх основі стратегічні плани. 

Другий метод. Вибір більш потужних підприємств-конкурентів. Для ана-

лізу вибираються підприємства більш потужні в фінансовому відношенні, рин-

кова частка яких вища. Як правило це підприємства, які визначають характер 

конкурентної боротьби і ті які мають явні конкурентні переваги. Результати 

аналізу дозволяють будувати моделі найбільш ефективної конкурентної поведі-

нки на даному ринку і розробляти засоби їх реалізації (імітація, пошук нових 

шляхів, конфронтація з лідером). 

Третій метод. Вибір підприємств, які володіють значною сумарною част-

кою на ринку. Як правило, це найбільш представницька частина підприємств 

(сумарна доля ринку > 50%), які визначають основні тенденції і традиції в галу-

зі. Аналіз на основі такої бази більш повний і трудомісткий. Він дозволяє дета-

лізувати висновки для різних кон’юнктурних ситуацій і розробляти широкий 

спектр як атакуючих, так і оборонних дій. 

Четвертий. Вибір всіх діючих підприємств галузі. Цей метод дає можли-

вість провести системний аналіз конкуренції в галузі за рахунок повноти і 

представництва складу об’єктів які розглядаються. Результати аналізу можуть 

використовуватись в перспективних планах розвитку підприємства. 

П’ятий метод. Вибір всіх можливих конкурентів. Поряд з діючими під-

приємствами в цю групу входять і потенційні конкуренти, які можуть в най-



 

ближчій перспективі з’явитись на ринку, що аналізується. Серед таких підпри-

ємств можуть бути: підприємства галузі, які будуються; підприємства, які не 

входять в галузь, але які можуть пройти "вхідний бар’єр" без суттєвих трудно-

щів; фірми інноваційного характеру, які проявляють себе як не ординарні, важ-

ко передбачуваними діями; підприємства, для яких конкуренція в галузі, є логі-

чним продовженням існуючого бізнесу; споживачі або постачальники продукції 

галузі, які прагнуть зробити більш повними свої технологічні ланки "постачан-

ня - виробництво - реалізація - обслуговування"; нові фірми, які утворилися в 

результаті придбання фірм-аутсайдерів даної галузі великими фірмами з інших 

галузей; нові спільні підприємства галузі, яка досліджується і ін. 

Аналіз на основі даної інформаційної бази найбільш повний, системний і 

трудомісткий. Корисність використання того або іншого з перерахованих при-

йомів залежить від мети аналізу, особливостей кон’юнктурної ситуації на ринку 

і, звичайно, конкурентної позиції підприємства, відносно якого проводиться 

аналіз. Останній момент є особливо важливим. Справа в тому, що не всі конку-

ренти, відібрані за приведеними вище критеріями, загрожують підприємствам. 

Багато з них можуть бути нейтральними або навіть посилювати позицію під-

приємства. В зв’язку з цим важливим є особливо виділяти таких конкурентів в 

підготовчому списку. Критерієм виділення може бути факт наявності реальної 

стратегічної вигоди від присутності того або іншого конкурента на ринку. На-

приклад, існують ситуації, в яких конкуренти можуть: поглинати пікові момен-

ти ринку при сезонному, нерівномірному попиті, що дає можливість викорис-

товувати потужності підприємства більш повно і рівномірно; збільшувати сту-

пінь диференціації продукції; обслуговувати непривабливі для підприємства се-

гменти ринку; розвивати ринок, приймаючи участь у фінансуванні заходів з 

удосконалення базових технологій, пропаганді спільних цілей і ідей, протисто-

яння товарам-замінникам і інше; підіймати імідж галузі (ринку) і створювати 

перешкоди для появи нових конкурентів. 



 

Перераховані обставини повинні бути враховані при вихідній класифікації 

відібраних конкурентів на групи за ступенем їх агресивності у виробничо-

господарських стосунках з підприємством яке розглядається. 

В окремих випадках корисним з точки зору організації аналітичних робіт є 

попереднє ранжування підприємств-конкурентів у відібраних групах. Дана 

процедура необхідна при наявності великого вихідного масиву підприємств і 

виконується з метою визначення послідовності аналізу і виключення ситуацій, 

в яких через ліміт ресурсів і часу найбільш важливі конкуренти не будуть роз-

глянуті в ході аналізу. В якості критеріїв ранжування можуть бути використані 

наступні характеристики: частка підприємства на ринку; обсяг реалізації про-

дукції; норма прибутку за групами виробів, які цікавлять; рентабельність виро-

бництва; бюджет маркетингу і ін. 

В результаті проведених операцій вихідний склад підприємств-конкурентів 

в більшій мірі буде відповідати поставленими цілям аналізу і полегшить процес 

пошуку необхідної інформації. 

 

Катерина КВАСКОВА  

Донецький державний університет економіки і торгівлі  

імені М.І. Туган-Барановського 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ З МЕТОЮ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Україна належить до держав з високим рівнем негативних екологічних на-

слідків виробничої діяльності, тому рішення проблем охорони навколишнього 

середовища й раціонального використання природних ресурсів є пріоритетним. 

У мережі населених пунктів України провідну роль грають великі міста. У 

країні налічується 24 міста з населенням понад 250 тис. чол., де проживає 46% 

міського населення. Найвищий рівень урбанізації характерний для Донецької 

області- 90,3%, Луганської- 85,4%, Дніпропетровської- 83,6%, Харківської- 

78,6%. З таким рівнем концентрації населення зв'язане зосередження промисло-



 

вого виробництва( у тому числі потенційно небезпечного), що спричиняє погі-

ршення екологічної ситуації. Наприклад, у Донбасі, що займає 8,8% території 

України й де проживає 16% населення, у тому числі 22% міського, випускаєть-

ся понад 20% всієї промислової продукції, у тому числі 64%  паливної, 31% хі-

мічної й нафтохімічної, 25% електроенергетичної. 

Слід зазначити, що до потенційно небезпечних виробництв належати ті, 

які супроводжуються важкими соціально-економічними й екологічними нас-

лідками за допомогою впливу на середовище, людину, господарські об'єкти. 

Потенційно небезпечні виробництва мають велика питома важіль у структурі 

промислового виробництва. У цілому по Україні на них доводити 42,8% варто-

сті основних промислових фондів, 33,8% обсягів виробництва й 21% працюю-

чих. Особливо велика частка потенційно небезпечних виробництв у Донецьких, 

Луганських, Дніпропетровських, Івано-Франківських, Київської областях. За 

вартістю промислових виробничих фондів на перші області доводити 55,3% від 

їхньої вартості в Україні в цілому. 

В Україні, площа якої в загальній світовій земельній території займає менш 

1,5%, добувається, переробляється й задіється у виробництво майже 5% світо-

вого обсягу мінерально-сировинних ресурсів. По оцінках деяких закордонних 

учених, щорічні економічні втрати держави від  неефективного, нераціонально-

го природокористування й тотального забруднення  навколишнього середовища 

становлять від 15% до 20% його національного доходу і є, мабуть, самими бі-

льшими у світі. 

Об’єктивно оцінюючи економічну ситуацію в країні можна зробити виво-

ди, що рішення існуючих екологічних проблем - завдання декількох десятиліть. 

Тому закордонні інвестиції розглядаються, як додаткові джерела фінансування 

природоохоронних заходів. 

В останні роки в Україні ведуться роботи, які мають важливе значення для 

національної безпеки, стійкого функціонування господарства, а так саме ство-

рення безпечних розумів життєдіяльності людей. Істотну погрозу національної 

безпеки в Україні представляє стан саме екології. Основними причинами по-



 

гроз в екологічній сфері є нераціональне використання природних ресурсів, за-

бруднення навколишнього середовища, які знижують ефективність біосфери, 

загрожують всьому живому, насамперед людині і його здоров'ю. Серед основ-

них завдань забезпечення екологічної безпеки України можна назвати закриття 

ЧАЕС, поліпшення якості повітря й питної води, раціональне використання во-

дних ресурсів, захист ґрунтів, збереження біологічної розмаїтості біосфери, ко-

нтроль за утилізацією шкідливих відходів промисловості. Одним з основних 

напрямків поліпшення екологічної обстановки є застосування нових, “чистих” 

технологій (наприклад, використання сонячної й вітряної енергії).Політика за-

безпечення національної безпеки припускає діяльність по визначенню цілей і 

завдань комплексного захисту національних інтересів країни по виробітку спо-

собів їхнього рішення. Правові норми становлять базу забезпечення безпеки й 

багато в чому визначають ефективність діяльності держави, суспільства й 

окремих громадян у цьому напрямку. 

Особлива увага в контексті розвитку світової економіки заслуговують так 

називані країни з перехідними економіками (у т.ч. - Україна), які в сучасний пе-

ріод намагаються активно інтегруватися у світову економіку. При розгляді пи-

тань вступу України в міжнародні організації (вчасності, у ВТО) найчастіше не 

враховуються екологічні аспекти даного питання. Однак, сьогодні без перебі-

льшення можна говорити, що в Україні має місце екологічна кризу, що руйнує 

традиційну систему життєзабезпечення нації і є однією з головних причин не-

відворотної деградації українського суспільства. 

Так, відповідно до індексу екологічної стійкості, що був прийнятий на 

Всесвітньому екологічному форумі в Давосі, Україна в 2001 р. виявилася на 

110-м місці з122 країн, включених у рейтинг. Від чому Верховна Рада оголоси-

ли всю територію країни зоною екологічного нещастя. У зв'язку зі складною 

екологічною ситуацією, що має місце в нашій країні, екологічні аспекти зовні-

шньоекономічної політики, реалізованої на будь-якому рівні керування, пови-

нні бути визнані пріоритетними. 

 



 

Ольга КЛІМЕНКО   
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ  

Стратегія соціально-економічного розвитку регіону  визначається  не тіль-

ки   досягнутим  рівнем розвитку матеріального виробництва, але й ефективним 

функціонуванням сфери послуг. В даний час у розвитих країнах зростає частка 

продукції сфери послуг у валовому внутрішньому продукті. Сфера послуг по-

єднує досить різноманітні за своїм характером галузі господарства. У неї вклю-

чають усі те, що не може бути віднесено, по загальноприйнятому розподілі, ні 

до промисловості, ні до сільського господарства. Теоретична не розробленість 

даного питання привела до значної невідповідності термінології, застосовуваної 

фахівцями. У літературі можна зустріти „невиробничу сферу” і „нематеріальне 

виробництво”, „сферу послуг” і „сферу обслуговування”, „духовне виробницт-

во” і інші назви груп галузей розглянутої сфери народного господарства. 

Можна виділити ряд особливостей нематеріальної сфери народного госпо-

дарства. Вона є внутрішньо однорідною економічною групою галузей суспіль-

но корисної діяльності, яким властиві в тім або іншому ступені наступні риси й 

особливості, що відрізняють їх від галузей матеріального виробництва: не ма-

теріалізація живої праці; нематеріальний характер кінцевих результатів діяль-

ності; обумовленість корисного ефекту діяльності взаємодією суб'єкта й об'єкта 

праці; переважна частка розумової праці в сукупних трудових витратах; ведуча 

роль творчої праці в досягненні кінцевого ефекту; двоїстий характер матеріаль-

них факторів виробництва як умови виробництва і засобів споживання; безпо-

середній вплив на людину. 

Сфера послуг грає всі зростаючу роль в економіці розвитих країн. Частка 

обсягу продукції нематеріальної сфери у валовому внутрішньому продукті роз-

витих країн неухильно росте й у 2000р. перевищувала 60%. За даними Держко-

мстату, виробництво послуг в Україні в 2003р. у склало 54,65% валового внут-

рішнього продукту. В Україні відбувається процес перерозподілу трудових ре-



 

сурсів між сферою виробництва і невиробничою сферою. Процес збільшення 

частки продукції невиробничої сфери у ВВП і збільшення чисельності зайнятих 

у цій сфері економіки є відображенням світових тенденцій 

Сфера послуг Сумської області представлена  широкою мережею об'єктів 

матеріально-побутового і соціально-культурного призначення, що забезпечу-

ють населення відповідними послугами. Стратегія її розвитку визначається з 

урахуванням особливостей  внутрішнього і зовнішнього середовища: забезпе-

чення пріоритету галузей соціального призначення в умовах становлення  пост-

індустріальної, соціально орієнтованої ринкової економіки; збалансування об-

межених ресурсів; відставання кількісних і якісних характеристик матеріально-

технічного і кадрового забезпечення  соціальної сфери  не тільки від європейсь-

ких, але і від вітчизняних норм і нормативів; надмірна ресурсоємність   і низька 

результативність  окремих видів діяльності невиробничої сфери. 

Основні орієнтири розвитку сфери послуг регіону повинні характеризува-

тися: спрямованістю основних показників на підвищення ефективності функці-

онування цієї системи життєзабезпечення при збереженні державного нормати-

вно-правового регулювання і контролю, у тому числі за допомогою модерніза-

ції  системи фінансування бюджетних підприємств і організацій  соціальної 

сфери;  розширенням попиту на послуги невиробничого призначення і поси-

лення його важливості  як каталізатора економічного росту; підвищенням ролі 

впливу громадськості і споживачів на процеси фінансування, обсяги і структу-

ру їхнього надання, контролю  за якістю послуг невиробничого призначення. 

 

Уляна КОВАЛЬСЬКА  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Розглянемо сучасні системи управління персоналом та можливість їх адап-

тації й застосування в умовах України. Всесвітньо відомі Гарвадська, Слоунів-



 

ська та інші школи бізнесу, що готують управлінську еліту не тільки для США, 

а і для інших країн світу, дотепер мають величезний авторитет. Однак акценти 

в частині найбільш ефективного управління наприкінці ХХ століття дедалі бі-

льше стали зміщуватися в напрямку вивчення і виявлення головних чинників, 

що дозволяють японському менеджменту досягати більш ніж вражаючих успі-

хів. 

Відомий управлінський бум розпочався в другій половині ХХ століття на 

Заході з акцентом на США. Японія була єдиною країною, що не посилала своїх 

менеджерів набувати освіту за кордоном. І якщо на Заході менеджери мають в 

основному освіту юриста чи економіста, то в Японії вони здебільшого мають 

інженерну освіту. А звідси і реакція на умови, що постійно змінюються.  

Відсутність “шкіл бізнесу” у японських університетах є результатом того, 

що японські фірми воліють готувати керівників за власними програмами усере-

дині фірми, а не купувати їх в університетах. З урахуванням системи довічного 

найму це цілком логічно і виправдано. Американці ж наголошують на стандар-

тизації управління, а звідси і централізація підготовки керівників з використан-

ням стандартних програм. Фахівці вважають, що довічний найм є унікальним 

явищем соціальної і економічної структури Японії і практично неповторний. 

Важливим механізмом японського управління є система просування по службі. 

Діяльність молодих людей оцінюється тільки після десяти років роботи у фірмі. 

Для американців це неприйнятне, оскільки вони звикли до швидкого просуван-

ня залежно від конкретних результатів. Велике значення у японській системі 

має ротація кадрів. Багато хто вважає постійну зміну діяльності слабким місцем 

японського управління. Але оскільки в основі японської системи прийняття рі-

шень лежить загальна згода, то вищезгадана система ротації кадрів є не слаб-

кою, а скоріше, сильною стороною японського управління. В Україні це не мо-

жливо. У США, навпаки, висококваліфікованим фахівцем вважається праців-

ник, який до тонкощів знає лише свою суто вузьку ділянку діяльності. 

Цікаво відзначити такий момент. Прагнучи взяти максимум можливого від 

працівників у найбільш дієздатному віці, багато фірм, не змінюючи принципу 



 

підвищення зарплати за стажем роботи, застосовують ряд додаткових виплат 

незалежно від нього. Однією з особливостей японського управління є вихован-

ня в працівників почуття відповідальності за стан справ на своїй ділянці і за ма-

ксимальний внесок його в справи фірми. 

Отже, яка з моделей управління персоналом є найбільш раціональною для 

сучасних умов розвитку ринкових відносин в Україні. Чи працює японська сис-

тема в наших умовах? Чи дієздатна американська та інші моделі у чистому ви-

гляді на українських підприємствах? 

Перш ніж відповісти на ці запитання, слід відзначити особливості україн-

ського ринку праці, до яких можна віднести: низьку професійно-кваліфікаційну 

і територіальну мобільність робочої сили, що обумовлена системою оплати 

праці і пенсійного забезпечення, користуванням послугами охорони здоров'я, 

одержання житла, пропискою та ін.; приховане безробіття, що досягло величез-

них розмірів; надзвичайні масштаби нерегламентованої зайнятості. До неї від-

носиться робота без укладання трудових угод, комерційний туризм, надання 

послуг на бартерній основі; падіння життєвого рівня населення, тому звичайно 

ті громадяни, які не претендують на роботу по найму (пенсіонери, учні), вихо-

дять на ринок праці з пропозицією робочої сили, що збільшує конкуренцію; 

скорочення числа зайнятих на керівних посадах апарату управління і в армії; 

посилення трудової міграції населення України в інші країни. 

Отже для українських підприємств необхідна своя модель управління пер-

соналом, яка б враховувала сучасні особливості розвитку ринку праці та націо-

нальні особливості загалом. В.І. Бовикіним була розроблена раціональна мо-

дель трудових відносин, основними складовими якої є: уніфікована тарифна си-

стема; уніфікована контрактна система; уніфікована система участі у прибут-

ках. Термін уніфікація вказує на доцільність та єдність кожної з частин систе-

ми. Отже, щодо питань оплати і мотивації праці дана раціональна модель від-

повідає японській системі управління персоналом, доповнюючи її більш жорст-

кими деталями. Головна відмінність – уніфікована контрактна система. Сама 

така контрактна система покликана зіграти роль національного менталітету 



 

японської моделі при реалізації її на будь-якому національному ґрунті світу і 

України зокрема. 

Таким чином, використання раціональної моделі управління персоналом 

підприємства з врахуванням сучасних особливостей українського ринку робо-

чої сили, менталітету працівників, використання системи мотивації працівни-

ків, методів управління кар’єрою підлеглих дасть змогу ефективно управляти 

персоналом та отримувати бажані результати від діяльності підприємства. 

 

Анна КОЛОМИЦЕВА  

Донецький інститут штучного інтелекту 

 

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОРГАНИЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ УСТАЛЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Введення інтегрального показника оцінки організаційно-економічної уста-

леності підприємства в системі ефективного менеджменту підприємства має на 

увазі аналіз усіх виробничо-фінансових процесів, а також усієї сукупності аль-

тернативних варіантів заходів, упровадження яких у виробництво поліпшує цей 

показник. При цьому управління інтегральним показником  усталеності пови-

нне відбуватися з позиції поліпшення однієї з найважливіших (але не єдиної) 

характеристик виробничо-економічних систем – ефективності діяльності під-

приємства, тобто співвідношення витрат і результатів функціонування системи 

Таким чином, як інтегральну оцінку діяльності підприємства в ринковій  

інфраструктурі доцільно прийняти інтегральний показник усталеності функціо-

нування підприємства, що визначається в такий спосіб: 

                                       332211
IkIkIkI ++=

                                        (1) 

де 321 ,, III  - узагальнюючі показники усталеності відповідно до вироб-

ничої, інфраструктурної, та ринкової підсистеми; k1 k2 k3 – коефіцієнти, які вра-

ховують значимість взаємин підприємства відповідно з виробничо-збутовим і 



 

ринковим середовищем, а так само взаємовплив ринкового середовища на дія-

льність підприємства при аналізі  виробничо-господарської діяльності. 

Аналіз оціночних показників дозволяє провести їхню класифікацію і стру-

ктуризацію. Ця схема являється також структурно-ієрархічною схемою форму-

вання інтегрального показника усталеності [1]. 

В такий спосіб, управління процесом формування інтегрального показника 

відбувається по вертикальних лініях, що з'єднує модулі в схемі ієрархії (рис. 1). 

 

Рис. 1. Формування інтегральної системи менеджменту підприємства 

 

Це означає, що будь-який модуль може активізувати наступний модуль 

більш низького рівня, щоб дістати необхідний результат. Подібний метод зруч-

ний не тільки для формування інтегрального показника, але і для його аналізу з 

наступним управлінням, тим самим формується визначена інтегрована система 

менеджменту на підприємстві. Крім цього, з погляду моделювання процесів 

подібний підхід до розробки методу найбільш раціональний. 

 
 
 
 
 

Інтегральний показник усталеності підприємства 

332211 IkIkIkI ++=  

    Показники   
Фінансово-економічної    Виробничо-            Характеристик  
      усталеності                  господарської                 ринкового 
                                               діяльності                     оточення                              

Внутрішньовиробнича система         Ринкова система 

Система формування базових та відно-
сних показників 

Локальні показники усталеності 
 

Узагальнюючі показники усталеності 
 

 
 

 

ІНТЕГРАЦІЯ 

Управління устале-
ністю 



 

Пропонований метод дозволяє вводити і виводити в розглянутий ряд не 

тільки будь-які показники, але і цілком модульні підсистеми. Це пояснюється 

тим, що в зв'язку зі зміною попиту можуть змінюватися положення підприємст-

ва щодо різних ринків і склад показників кожної структури [2]. 

Таким чином, провівши аналіз структури  інтегрального показника, можна 

установити, що основна частка факторів, що впливають на його значення, бере 

свій початок у виробничій діяльності. Саме виробничий процес являється 

центральною ланкою в ланцюжку виробничо-збутового процесу, де вибір най-

більш раціональна система управління запасами в кожнім підрозділі в остаточ-

ному підсумку дуже впливає на результати господарської діяльності підприєм-

ства.  

 

Наталія КОРОТЕНКО 

Національна академія управління, м. Київ 

 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО 

ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ 

Об'єктивна необхідність державного програмування малого та середнього 

бізнесу зумовлена потребою глибоких і швидких структурних змін у націона-

льній економіці та недостатньою ефективністю ринкових механізмів. Основним 

завданням програмування як форми державного регулювання підприємництва є 

підтримка економічної рівноваги, вплив на якісні зміни економіки та стимулю-

вання її розвитку. 

 Мета державного програмування полягає в забезпеченні найбільш ефекти-

вного варіанта розвитку підприємництва та економіки країни загалом. Програ-

мування -  як форма державного регулювання підприємництва є особливий спо-

сіб втручання держави в економіку товаровиробника, який коригує її в потріб-

ному у певний час напрямі; виступає як сучасний неадміністративний метод ор-

ганізації економіки, оскільки не управляє суб'єктами ринку, а лише орієнтує їх 

у поведінці і забезпечує самостійність; основу програмування становить струк-



 

турне регулювання з точки зору об'єкта програмування. Отже, програмування - 

це процес орієнтації підприємництва з боку органів державного управління 

шляхом регулярного і комплексного впливу на його структуру відповідно до 

поставленої мети соціально-економічного розвитку на певний період. 

Основу державного програмування становлять розробка і виконання дер-

жавних програм економічного і соціального розвитку країни та окремих регіо-

нів. Ці програми існують не як субординовані одна щодо іншої, а як співісную-

чі і взаємодоповнюючі. Державні програми складаються з комплексних про-

грам розвитку національної економіки; спеціальних програм розвитку окремих 

регіонів, галузей, секторів, територій. Прикладом таких програм в Україні про-

грами досягнення економічної рівноваги (Програма надзвичайних заходів щодо 

стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану); програми діяль-

ності державних економічних органів (Державна програма приватизації, Дер-

жавна програма підтримки підприємництва). Особливістю програмування є те, 

що функції розробки програм відділені від функцій їх реалізації. Виконання 

функцій перебуває в руках різних суб'єктів господарювання. Державні програ-

ми не є обов'язковими як для самих суб'єктів господарювання, так і для органів 

державного управління. Програма розглядається як керівництво, орієнтир, який 

може коригуватися в часі. 

Державна підтримка малого підприємництва повинна сприяти створенню 

на обласному рівні економічних, правових і організаційних умов для форму-

вання його розвиненої інфраструктури, забезпечення зростання економіки об-

ласті через розвиток малого і середнього бізнесу. Реалізація заходів Програми 

забезпечить подальше зростання ролі підприємництва і може дати такі позити-

вні результати: збільшиться кількість зайнятого населення, зростуть його дохо-

ди й, відповідно, сукупний попит як визначальний чинник економічного зрос-

тання; зменшиться навантаження на бюджети різних рівнів (зростуть їхні дохо-

ди та зменшаться видатки на субсидії населенню); активізується конкуренція на 

внутрішньому ринку, що дасть поштовх до повнішого використання досягнень 

НТП. 



 

Мале підприємництво потребує державної підтримки передусім тому, що 

малі структури за природою об'єктивно перебувають у гірших умовах на ринку 

порівняно з великим бізнесом. У дах, як звичайно, нижчий рівень технічного 

озброєння й організації виробництва. Водночас мале підприємництво ефектив-

но працює на споживчому ринку, наповнюючи його, оперативно реагуючи на 

зміну попиту, освоюючи ті сфери, які великі підприємства вважають недостат-

ньо прибутковими. 

Державну підтримку малого підприємництва ведуть за такими принципа-

ми: граничне обмеження адміністративного державного втручання в підприєм-

ницьке середовище; надання допомоги тільки тим підприємствам, які здатні 

ефективно вести підприємницьку діяльність; надання грошової чи матеріальної 

допомоги за умови, що підприємство вже має певний виробничий потенціал, 

вкладає у виробництво власні кошти; надання підтримки, в основному, на кон-

курсних засадах.  

  Загальнодержавні та регіональні пріоритети розвитку і підтримки малого 

підприємництва повинні визначати:  місце регіону в загальнодержавному роз-

поділі пращ; особливості потенціалу господарського комплексу регіону; реаль-

на конкурентоспроможність продукції (послуг) галузі на зовнішніх ринках; мо-

жливості економії ресурсів різного виду шляхом зменшення використання ім-

портної сировини, енергозбережних та екологічно чистих виробництв. 

Головні завдання соціально-економічного розвитку малого підприємницт-

ва такі: сприяння розвитку підприємництва в напрямах, що найбільше забезпе-

чать потребу населення регіону в послугах, роботах і продукції, які користу-

ються підвищеним попитом; сприяння розвитку підприємництва в галузях, які 

передбачають раціональне використання ресурсного потенціалу регіону, зни-

ження непродуктивних витрат за рахунок більш досконалих методів і форм го-

сподарювання; стимулювання розвитку підприємницької діяльності в галузях, 

що забезпечать найвищу ефективність виробництва та його конкурентоспро-

можність завдяки використанню досягнень науково-технічного прогресу, випу-

ску принципово нових видів продукції, ресурсозбережних технологій; організа-



 

ція послуг нефінансового характеру, наприклад, надання консультацій і мето-

дичної допомоги у разі вибору найбільш перспективних напрямів підприємни-

цької діяльності, з огляду на соціально-економічні проблеми, вирішення яких 

має особливе значення для розвитку регіону. 

 

Ольга КОРЯЧКА 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Із прийняттям Конституції України у 1996 році було започатковано реальні 

заходи щодо впровадження бюджетного унітаризму. У бюджетному унітаризмі 

організація міжбюджетних відносин визначається центральним органом влади 

відповідно до законодавства. Водночас в умовах бюджетного унітаризму постає 

проблема, пов’язана з визначенням рівня допустимої централізації коштів у 

державному бюджеті, і, відповідно, тієї межі, за якою суб’єкти держави втра-

чають стимул до формування своїх місцевих бюджетів за рахунок власних дже-

рел.  

Протягом останніх років більшість місцевих бюджетів держави є дотацій-

ними, що свідчить про їх високий рівень фінансової залежності від надання 

бюджетних трансфертів із державного бюджету. Найвищий рівень дотаційності 

серед усіх видів місцевих бюджетів мають сільські бюджети. Це викликано 

тим, що за ними закріплений низький рівень доходів на постійній основі, вна-

слідок чого вони позбавлені реальної дохідної бази. Останнім часом в Україні 

дещо спотворено економічну суть офіційних трансфертів: вони поступово пере-

творилися із інструменту фінансової допомоги та забезпечення збалансування 

місцевих бюджетів у головний інструмент звичайного перерозподілу й перемі-

щення фінансових ресурсів між ланками бюджетної системи.  

На сьогодні для України, як і для інших трансформаційних економік, особ-

ливе значення має обґрунтування фінансової політики держави, бо остання ви-

значає ефективність функціонування і впливу на соціально-економічні процеси 



 

фінансової системи держави. В основі проблем, що виникають у трансформа-

ційних економіках, лежить перерозподіл національного багатства політичним 

та адміністративно-господарським апаратом. 

Нині постає питання щодо реформування адміністративно-територіального 

устрою України, отже, й бюджетної системи України. Ця проблема загострила-

ся із підготовкою нашої держави до вступу в ЄС. Ось як із приводу цього зазна-

чає Президент України: „Інтегрування України в європейські структури потре-

бує вироблення та реалізації такої моделі взаємовідносин з регіонами й управ-

ління ними, яка б відповідала принципам регіональної політики Європейського 

Союзу, сприяла становленню нових форм співпраці у форматі "центр - регіони", 

загальновизнаній практиці внутрішнього міжрегіонального співробітництва та 

міжнародної співпраці територій. Метою державної регіональної політики як 

складової стратегії економічного та соціального розвитку України є створення 

умов для динамічного, збалансованого розвитку територій, усунення основних 

регіональних диспропорцій.” 

Передбачається, що державна регіональна політика у 2006-2011 рр. має за-

безпечити: запровадження системи стратегічного бюджетного планування та 

фінансового вирівнювання з застосуванням об'єктивних критеріїв, гарантова-

них державою соціальних стандартів, нормативів мінімальної бюджетної забез-

печеності, законодавчо визначеного переліку завдань місцевого значення; де-

централізацію влади, розмежування функцій та повноважень центральних і мі-

сцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розши-

ренням повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самовря-

дування. Але існують певні сумніви щодо проведення адміністративно-

територіальної реформи, адже відбудеться трансформація не лише територіаль-

но-адміністративного устрою, а й зміна всієї бюджетної системи, яка визначена 

Бюджетним кодексом України. 

Насправді, із прийняттям проекту реформи відбудеться укрупнення сіл, се-

лищ, районів, але в той же час бюджети органів місцевого самоврядування бу-

дуть позбавлені основного джерела їхнього наповнення – податку із доходів фі-



 

зичних осіб По-перше, основна частина сільського населення працює у містах. 

По-друге, із проведенням адміністративно-територіальної реформи, відбудеться 

скорочення робочих місць у бюджетних установах певних населених пунктів, а 

із укрупненням громад деякі нинішні села, селища і райони залишуться без бю-

джетних установ сфери освіти, охорони здоров’я та інших. 

Іншим наріжним каменем є те, що дана реформа має відбуватися в умовах 

незавершеності адміністративної та муніципальної реформ, а також незабезпе-

ченості органів місцевого самоврядування фінансами та ресурсами. 

Дана реформа обговорюється не лише представниками влади, а залучають-

ся й експерти для аналізу й оцінки її проекту. Зокрема, Володимир Фесенко, 

директор Центру прикладних політичних досліджень „Пента”, зазначає, що во-

на є заміною політичній реформі, а її обговорення перед парламентськими ви-

борами – це додатковий фактор політичної напруги.  

Адміністративна реформа потребує тривалої підготовки, залучення до роз-

робки моделі її впровадження активного, кваліфікованого політичного й гро-

мадського середовища, провідних науковців. Ці процеси повинні відбуватися в 

режимі широкого громадського обговорення, вироблення системи збалансуван-

ня інтересів і досягнення рівня її цілковитого сприйняття суспільством, а інак-

ше її проведення у тому вигляді і в такі терміни, які пропонує влада, може при-

звести до втрати керованості державою з усіма можливими негативними нас-

лідками. 

 

Оксана КОСТЮК  

Луцький державний технічний університет 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

За визначенням М. Мескона, мотивація – це процес спонукання себе та ін-

ших до діяльності  для задоволення особистих потреб та досягнення цілей ор-

ганізації. На нашу думку, трудова мотивація – це спонукання людини до праці 

як джерела отримання матеріальних і духовних цінностей. 



 

За умови існування високої трудової мотивації – праця стає основним за-

собом забезпечення ефективного використання персоналу підприємств, що до-

зволяє збільшити результативність і прибутковість його діяльності. 

Система трудової мотивації персоналу є одним із найважливіших інстру-

ментів управління персоналом. Досконала система трудової мотивації на під-

приємстві забезпечує: концентрацію зусиль персоналу для успішного досягнен-

ня стратегічних цілей підприємстві; створення в організації середовища, яке б 

сприяло розвитку найважливіших для роботи індивідуальних мотивів праців-

ників; визначення оптимального відношення між матеріальними та нематеріа-

льними чинниками мотивації. 

Багато досліджень мотивації діяльності підприємств зосереджують свою 

увагу на матеріальних чинниках, що впливають на її рівень. Безумовно, матері-

альне стимулювання відіграє велику роль у визначенні поведінки людини, але 

не визначальну, особливо при обмежених фінансових ресурсах підприємства. 

Дослідження систем мотивації, яке проводилося на кількох підприємствах 

Волинської області, пройшло два етапи. На першому етапі вивчалися існуючі 

системи мотивації на підприємствах, їх переваги та недоліки. Для багатьох під-

приємств характерним є недосконалість, або навіть відсутність систем мотива-

ції праці. Як наслідок, більшість працівників не мають ініціативного та творчо-

го підходу до своєї роботи, не бажають збільшувати свою продуктивність. На 

другому етапі було проведено опитування працівників підприємств з метою ви-

значення чинників, які впливають на продуктивність їх праці.                               

Дане дослідження перш за все мало за мету вказати важливість проблеми 

нематеріальних чинників трудової мотивації. Отримані результати ще раз під-

тверджують важливість нематеріальної мотивації.  

У ході дослідження було виявлено, що основними мотивами для підви-

щення ефективності трудової діяльності є найважливішими для працівників:  

перспективи власного розвитку, можливість особистого і професійного росту - 

39,8% опитаних; висока заробітна плата - 46,9%; гарантія стабільності, постій-

ної зайнятості, соціальної захищеності і впевненості в майбутньому - 70,4%; 



 

важлива, осмислена, змістовна і цікава робота, що я виконую - 43,9%; гарні від-

носини з керівництвом і колегами, можливість дружнього спілкування, належ-

ність до відомої, успішної, престижної компанії - 32,7%; можливість самому 

визначати методи і способи вирішення робочих завдань, самостійно планувати 

час і зусилля на їхнє виконання - 24,5%; визнання моїх успіхів і досягнень у ро-

боті з боку колег та керівництва - 14,3%; розвинута система соціальних пільг, 

виплат і підтримки з боку фірми - 10,2%. Таким чином ми бачимо, що висока 

матеріальна винагорода вже не є найзначимішою порівняно з іншими чинника-

ми. Особливо слід виділити такий чинник як гарантія стабільності, постійної 

зайнятості, соціальної захищеності і впевненості в майбутньому. За підсумками 

проведеного аналізу можна зробити висновок, що система мотивації в цілому є 

малоефективною. На підприємствах немає системи мотивації персоналу, яка б 

враховувала його специфіку. Погано організована мотиваційна діяльність не 

дозволяє підвищувати ефективність праці. Результати опитування показують 

необхідність застосування різноманітніших стимулів, а також зміни пріоритетів 

у мотивації працівників. Отже, необхідною є створення ефективної системи мо-

тивації праці.  

На основі проведених досліджень можна запропонувати напрямки поліп-

шення мотиваційної діяльності персоналу підприємства. До них можна віднес-

ти: покращення ставлення працівників роботи, яку вони виконують; розробка 

програм професійного росту; створення та підтримка дружньої атмосфери в ко-

лективі. Врахування цього керівництвом підприємств та забезпечення задово-

лення нематеріальних потреб працівників дозволить підтримувати належне ста-

влення їх до своєї роботи та підвищити їх продуктивність. 

 

Ірина КРАВЕЦЬ, Наталія ЛУК’ЯНЧЕНКО  

Донецький національний університет  

 

УДОСКОНАЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В БАНКУ 



 

Усі банки України в загальному працюють в одному політико-

економічному середовищі, мають одну правову основу, схожий набір банківсь-

ких продуктів і сфер їхньої реалізації. Але є один аспект, абсолютно унікальний 

для банку, - персонал. Він робить банк відмінним від банків-конкурентів. У ри-

нкових умовах жоден банк не може займати монопольне положення. Рішення 

клієнта працювати з тим або іншим банком у значній мірі залежить від рівня 

запропонованого сервісу, професіоналізму й уміння персоналу задовольнити 

переваги клієнтів, запропонувати їм нові види послуг. 

Персонал банку є вирішальним чинником у конкурентній боротьбі. В умо-

вах сьогоднішнього фінансового ринку, що динамічно розвивається, конкурен-

тну боротьбу виграє той, хто створить ефективну діючу систему управління пе-

рсоналом. Процес управління повинен бути спрямований на раціональне вико-

ристання персоналу, підвищення ефективності його діяльності і, у результаті, 

поліпшення якості життя. 

Управління персоналом – вагома частина менеджменту, вона пов’язана з 

людьми і їхніми відносинами усередині організації і є сукупністю принципів, 

методів, способів і форм впливу на інтереси, поводження і діяльність працівни-

ків з метою максимального використання їх інтелектуальних та фізичних мож-

ливостей під час виконання трудових функцій. 

Основним завданням керування персоналом є його мобілізація на постійне 

підвищення економічних результатів діяльності банку, що реалізується через 

підбір кваліфікованих працівників; ефективне використання майстерності і зді-

бностей персоналу; удосконалення систем його мотивації; підвищення рівня за-

доволення роботою всіх категорій персоналу; розвиток і підтримка на високому 

рівні системи підвищення кваліфікації персоналу; забезпечення нормального 

морального клімату в колективі; управління кар’єрою працівників; вплив на 

творчу активність персоналу, допомога в реалізації інноваційних планів; удо-

сконалення методів оцінки персоналу; забезпечення високого рівня життя пра-

цівників. 



 

Методи управління персоналом поділяються на три основні групи: еконо-

мічні, організаційно-розпорядницькі, соціально-психологічні. 

Система управління персоналом у банках базується на встановлених нау-

кових принципах. Основна спрямованість кадрового менеджменту банків - 

вкладення в людські ресурси, що є довгостроковим чинником його надійності, 

стабільності і конкурентноздатності. На мал. 1. представлено модель процесу 

управління персоналом у банку, виконана за допомогою програми Vensim PLE. 

 
Рис. 1. Модель управління персоналом у банку 

Особливе місце в стратегіях розвитку банків в умовах загострення конку-

ренції приділяється формам роботи з персоналом (наприклад, стажування про-

відних спеціалістів). Значна увага приділяється питанням розробки перспектив-

них планів потреби у фахівцях. Важливим етапом процесу управління персона-

лом є розподіл кадрів. Грамотно підібрані і раціонально розподілені кадри – за-

порука успіху. Найпоширенішими методами розподілу кадрів є атестація і тес-

тування, що систематично проводяться в банках, тим самим, формуючи групи 

перспективного резерву на керівні посади. 

Ключовим елементом циклу менеджменту людських ресурсів є винагорода 

за ефективну роботу. Вона представлена у вигляді зарплати, просування по 

службі, надання можливості для навчання. Професор Роберт Блейк і його спів-

робітниця Джейн С. Моутон зробили висновок про те, що який-небудь резуль-

тат досягається в „силовому” полі між діяльністю організації і працівника, а 

найвищі результати – в умовах максимального обліку потреб працівників.  

Обґрунтована кадрова політика дає можливість створити ефективно пра-

цюючий колектив професіоналів вищої якості, що забезпечили банкам імідж 



 

надійного, стабільного і конкурентноздатного фінансового інституту. Виріша-

льним значенням для стабільності банку повинна бути дисципліна, недопущен-

ня фактів перевищення повноважень посадовими органами, компетентність і 

патріотизм, глибокі знання економічної теорії, правової культури. 

Банківська справа – мистецтво управління економічними процесами. Без 

натхнення, без любові до своєї справи не буде гармонії інтересів між працівни-

ком і банком. Тільки через ефективне управління можна досягти вагомих ре-

зультатів. 

 

Аліна КРЕТОВА  

Донецький державний університет  управління 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НА ЕТАПІ 

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

В усіх країнах світу управління зайнятістю населення займає одне з прові-

дних місць у механізмах реалізації державної політики. Це пов’язане з тим, що 

рівень зайнятості є важливим результуючим та факторним показником еконо-

міки, що відображає загальний соціально-економічний стан країни, спромож-

ність державної політики вирішувати нагальні проблеми свого розвитку та со-

ціальної безпеки. 

Виділяють два механізми регулювання зайнятості: державно-

централізований та децентралізований. З переходом до етапу постіндустріаль-

ного розвитку суспільства використання державно-централізованого механізму 

регулювання зайнятості, характерного для багатьох країн з ринковою економі-

кою в період індустріального розвитку, зменшується на користь децентралізо-

ваного механізму. Централізована спрямованість державного регулювання у 

сфері зайнятості набуває рис гнучкої моделі створення необхідних умов для ві-

льного вибору кожним громадянином між зайнятістю та незайнятістю у суспі-

льному виробництві, а також для самостійного визначення видів та форм тру-

дової діяльності. 



 

 Досягнення продуктивної зайнятості населення, яка виступає одним з най-

важливіших показників соціальної орієнтованості сучасного ринкового госпо-

дарства, вважається можливим за умов взаємодії двох складових системи регу-

лювання зайнятості – об’єктивної та суб’єктивної. 

До об’єктивної підсистеми входять принципи та методи державного регу-

лювання зайнятості, призначення яких полягає у забезпеченні громадянам рів-

них прав на вибір виду діяльності та спеціальності, на професійну підготовку та 

вільний вибір географічного місця прикладення праці; забезпеченні високого та 

стабільного рівня зайнятості, сприянні вдосконаленню її структури, оптималь-

ному функціонуванню ринку праці; гарантуванні захисту суб’єктів на ринку 

праці з посиленою увагою до захисту безробітних. 

Суб’єктивна підсистема регулювання зайнятості складається з внутрішніх 

характеристик населення, що є рушієм його соціально-економічної поведінки 

на ринку праці. В першу чергу, йдеться про трудовий потенціал громадян, тоб-

то сукупність наявних ресурсів, можливостей та якостей, що безперервно фор-

муються в процесі життя людини та визначають межі її участі у трудовій діяль-

ності. 

Трудовий потенціал складається з таких компонентів, як психофізіологічні 

(стан здоров’я, працездатність) та особистісні (мотивація, відношення до праці) 

особливості людини-працівника; соціально-демографічні характеристики (вік, 

стать, сімейний стан); професійно-кваліфікаційні характеристики (професія, 

освіта, стаж, рівень кваліфікації, творчі здібності). Саме ця сукупність компо-

нентів робить людину членом суспільства, наділяє її автономністю, індивідуа-

льністю, досвідом, надає можливість участі у суспільному виробництві.  

Однак природа зайнятості обумовлена не лише працездатністю, віком, ба-

жанням конкретного індивіда працювати, але й можливостями реалізації трудо-

вого потенціалу – наявністю можливостей та умов трудової діяльності в держа-

ві. Це означає, що держава повинна відмовитися від жорсткої регламентації 

форм та режимів зайнятості, вимушеної обов’язковості праці у суспільній сфері 



 

та сприяти розкриттю інтересів та потреб людини через свободу та добровіль-

ність вибору будь-якої сфери суспільно корисної діяльності. 

Тому забезпечення співпадіння бажань працездатної людини у працездат-

ному віці реалізувати свій трудовий потенціал у конкретній області трудової ді-

яльності з наявністю реальних умов для їх здійснення виступає головним за-

вданням управління зайнятістю. Тільки гармонійне поєднання цілей 

об’єктивної та суб’єктивної підсистем, взаємоврахування потреб та інтересів 

одна одної спроможні забезпечити продуктивну зайнятість в умовах децентра-

лізації механізму регулювання зайнятості на сучасному етапі розвитку суспіль-

ства.     

 

Олександр КУБАТКО  

Сумський державний університет 

 

АДМІНІСТРАТИВНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР СТІЙКОГО 

РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 Адміністративна децентралізація – це контрольований і впорядкований 

процес передання частини повноважень центру органам влади субнаціонально-

го  рівня  - регіональним та (або) місцевим. У процесі адміністративної децент-

ралізації обсяг прав нижчих органів  влади розширюється  в межах  визначених 

завданнями підвищення ефективності та гнучкості апарату управління. 

Децентралізація  є нині однією з головних поточних світових тенденцій, і 

крім того, тісно пов’язана з стійким розвитком. Тобто децентралізація приско-

рює стійкий розвиток, а її відсутність навпаки гальмує. На регіональному рівні 

основними перевагами цього процесу є: представники місцевого самоврядуван-

ня знають місцеві екологічні, соціальні та економічні проблеми краще і їм лег-

ше їх передбачити та вирішити на мікрорівні; місцеві органи влади ефективні-

ше взаємодіють з людьми і таким чином краще представляють їх інтереси в ці-

лому за трьома аспектами стійкого розвитку; люди більш стурбовані станом на-

вколишнього середовища на регіональному рівні, і тому більш ефективно бу-



 

дуть лобіювати свої інтереси перед місцевими органами влади; психологічний 

фактор: місцевим чиновникам складніше ігнорувати проблемні ситуації їх „за-

гальнодержавним колегам”; представники місцевого самоврядування можуть 

більше присвячувати часу вирішенню економічних, екологічних та соціальних 

проблем так як вони не зайняті політикою загальнодержавного та міжнародного 

рівня. 

Територіальний устрій держави характеризується універсальними ознака-

ми: 1) цілісністю – вона означає принципову неможливісті зведення властивос-

тей системи до суми властивостей її елементів, появу нової якості, яка не є ха-

рактерною для кожного з її елементів; 2) структурністю, зумовленістю поведін-

ки системи поведінкою її окремих елементів і властивостями її структури. Та-

ким чином перетворення територіального устрою держави саме собою вже мо-

же вплинути на благополуччя конкретного громадянина, сім’ї, територіальної 

соціальної групи. Адже   в Україні від статусу населеного пункту залежить мо-

жливість кількісного та якісного одержання послуг.                                                                  

В регіональних стратегічних планах розвитку територіальних громад по-

винні визначатися заходи по структурній перебудові, технологічному обнов-

ленню, енергозбереженню в виробництві, впровадженню досягнень НТП, а та-

кож розробки інноваційної політики та реалізації інвестиційних проектів. Ос-

новною проблемою місцевих органів влади є дефіцит власних джерел  надхо-

джень коштів(для фінансування своїх проектів), а також значна залежність від 

розпорядників держбюджетом.   

Більшість коштів від загальної суми місцевих податків і зборів в Україні 

надходить до бюджетів великих міст, тоді як кількість цих міст у загальній кі-

лькості населених пунктів, де є місцеві бюджети, тобто в системі місцевого са-

моврядування, незначна. Частка ж місцевих податків і зборів у дохідній частині 

абсолютної більшості сільських і селищних бюджетів не досягає навіть 1 %. Ці 

бюджети не можуть розраховувати на надходження від готельного, курортного 

зборів, збору за право проведення кіно— і телезйомок. Таким чином, нині міс-

цеві податки і збори в Україні практично не виконують ні фіскальної, ні регу-



 

люючої функції, оскільки місцеві ради, насамперед наймасовіші — сільські і 

селищні, — що становлять 91 % від загальної кількості місцевих рад, не мають 

жодного більш-менш серйозного об'єкта оподаткування. 

 Можливими шляхами вирішення цих протиріч можуть бути: законодавче 

закріплення частини загальнодержавних податків та зборів за місцевими тери-

торіальними одиницями; дозвіл місцевим органам влади емітувати свої цінні 

папери (муніципальні облігації), як гарантія в інвестиційних проектах регіону; 

використання довгострокових банківських кредитів.  
 

Надія КУБИШИНА, Лідія РУБАН  

Національний технічний університет України  

“Київський політехнічний інститут” 

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Розвиток ринкових відносин в Україні характеризується тенденціями, осо-

бливостями, серед яких визначне місце посідає глобалізація. Сьогодні, глобаль-

них масштабів набувають зміни в техніці, зростання конкурентної боротьби та 

зміцнення конкурентних позицій вітчизняних підприємств як на національному 

так і міжнародному ринку. Адаптація вітчизняної економіки до світового ринку 

потребує застосування нових підходів у розробці товарної політики. Товарна 

політика – одна із основних видів маркетингової діяльності підприємства, яка 

забезпечує успіх товару на ринку та підтримує темпи розвитку промислових 

підприємств України. 

Зовнішньоекономічні зв’язки стають складовою частиною господарської 

діяльності суб’єктів ринкових відносин України. Пошук альтернативних ринків 

вимагає від вітчизняних підприємств оптимального товарного асортименту і 

постійного його оновлення. Концептуально товарна політика передбачає аналіз 

та покращення якості товару, його дизайну, упаковки, товарної марки, сервісу, 

що мають максимально задовольняти потреби споживача. Товарна політика - це 



 

певний напрямок дій та заходів, які забезпечують стратегічні та оперативні  рі-

шення стосовно товарного асортименту. Виходячи із цього, управлінські рі-

шення приймаються з урахуванням внутрішніх та зовнішніх ринкових факторів. 

Важливими діями для формування оптимальної маркетингової товарної політи-

ки є: 1) визначення мети виробництва; 2) збут та експорт на перспективу; 3) на-

явність стратегії товарної політики на перспективу; 4) знання умов та вимог ри-

нку; 5) аналіз можливостей та ресурсів підприємства.  

На сьогодні гостра конкурентна боротьба на світовому ринку породжує 

нові підходи та вимоги до виробництва товарів. Це закономірний процес, зва-

жений крок до цивілізованого ринку, який потребує швидкого розвитку висо-

ких технологій, зміцнення конкурентних позицій та зміни поглядів на товарну 

політику. Виходячи із цього пропонуємо при формуванні  товарної політики 

звернути на особливості: 

1) товарний асортимент та управління ним. Політика товарного асорти-

менту підприємства повинна базуватись на технологічних можливостей підпри-

ємства, потребах ринку та перевагах конкурентів. Товарний асортимент знахо-

диться під постійним впливом життєвого циклу товару, який за останні роки 

скорочується. Підприємству необхідно приймати управлінські  рішення стосов-

но стосовно модифікації та розробки нового товару, а також елімінації товару. 

2) доцільно розглядати показники якості товару, до яких відноситься: на-

дійність, безпечність, довговічність, естетичність, мода, дизайн, стиль, ерго-

номічність. Це найсильніший інструмент для позиціонування товару на ринку. 

Для маркетолога важливе значення набуває споживча  цінність товару.. 

3) імідж  – образ товару та послуги, сукупність асоціацій та фраз від них, 

які складаються у свідомостей людей та пов’язані із конкретним уявленням. Це 

стійке уявлення споживачів про престижність товару, послуги, торгову марку, 

фірму, тощо. Це позитивне відчуття, що виникає у споживача у зв’язку із мар-

кою продукту. Імідж товару  необхідно планувати одночасно з розробкою кон-

цепції задуму товару і враховувати при позиціонуванні товару. 



 

4) марочна політика. На наш погляд, марочні знаки повинні виконувати 

наступні функції: запам’ятовування, продажу, формування іміджу, позиціону-

вання та реклами. Найважливіше завдання марки підтримувати, захищати та 

просувати фірмовий бренд. Фірма повинна вибрати загальну марочну страте-

гію, яка б вплинула не тільки на всі товари, але і визначила напрями розвитку 

марочних назв нових товарів. 

5) сервіс  збільшує цінність товару для споживача та являється сильною 

зброєю у боротьбі з конкурентами. Підприємство повинно не просто продавати 

товар, а запропонувати споживачеві додаткові вигоди, тобто надати пакет по-

слуг, який вирішить питання стосовно придбання та експлуатації товару. Завдя-

ки сервісу та введенню системи гарантій підприємство створює доброзичливі 

відносини та довіру у споживача, а таж формує основу для ефективних комуні-

кацій. 

Таким чином, критерієм оцінки діяльності вітчизняних підприємств є рин-

ковий успіх, а ринкові можливості передбачають ефективну розробку товарної 

політики. В умовах конкурентної боротьби на світовому ринку важливою про-

блемою являється формування оптимальної товарної політики, однією з функ-

цій якої є розробка та планування асортиментної політики, орієнтованої на ви-

моги ринку та удосконалення елементів товарної політики. Глобальними на-

прямами товарної стратегії являються: стратегія диверсифікації та стратегія ін-

тернаціоналізації через розширення експорту товарів. 

 

Катерина ЛАДИЧЕНКО 
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ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

В готельному бізнесі майже всі маркетингові заходи спрямовані на підви-

щення лояльності споживача. Ці заходи доцільно розподілити на ті, що збіль-

шують вартість (корисність) готельної послуги для певних груп споживачів в 

результаті надання ним економічних переваг (лояльність, що викликана еконо-



 

мічною зацікавленістю), та ті, що завдяки формальним та неформальним кому-

нікаціям, а також взаємодії між підприємством та споживачем посилюють інте-

нсивність контактів, підвищують довіру та стабілізують задоволеність готель-

ними послугами даного підприємства (лояльність, побудована на відносинах). 

Вартість (корисність) конкретної послуги на ринку готельного господарст-

ва визначається, з одного боку, якістю, що очікується та отримується спожива-

чем, а з іншого – виставленою за цю послугу ціною. Відповідно і заходи з під-

вищення лояльності споживачів готельних послуг в цьому випадку можуть бу-

ти зорієнтовані на якість або ціну. 

В межах заходів зорієнтованих на якість послуг готельного підприємства, 

мова йде про те, щоб запропонувати споживачу єдину в своєму роді вигоду (ко-

ристь), яка може бути заміщена послугою конкуруючих підприємств тільки при 

більш високих витратах споживача. 

Крім того протягом побудови партнерських відносин готельне підприємст-

во може знизити ризики, які суб‘єктивно сприймаються споживачем, за допо-

могою власних гарантій якості та сертифікатів якості, що видаються незалеж-

ними інститутами. Придбання особливої довіри споживачів послуг готельного 

ринку відбувається шляхом створення та підтримки певного іміджу щодо на-

дання виключно якісних та різноманітних послуг, що є окремим напрямком ді-

яльності маркетологів всіх відомих готельних ланцюгів. 

На підвищення економічних бар‘єрів при намірі споживача готельних по-

слуг змінити підприємство спрямовані і цінові заходи, які прямо або в прихова-

ному вигляді пропонують споживачу матеріальні вигоди у випадку повторної 

покупки послуг на даному підприємстві.  

Дослідження існуючих засобів по підвищенню лояльності споживачів в го-

телях різних як за рівнем обслуговування, так і за організаційно-правовою фор-

мою, показало існуючу різницю в можливостях та спрямованості їх маркетин-

гових програм по формуванню лояльності. Маркетингова політика великих го-

телів (як правило категорій 4 – 5 зірок) орієнтована на різноманітні за спрямо-

ваністю та витратністю програми стимулювання, що пояснюється бажанням 



 

всезагального охоплення споживчого ринку готельних послуг. Нажаль, 2-3 зір-

кові готелі дуже рідко проводять грамотну маркетингову політику по підви-

щенню лояльності споживачів своїх послуг. Аналіз стану розвитку готельного 

ринку м. Києва та АР Крим показав лише окремі приклади успішних програм 

стимулювання постійних споживачів даної категорії готелів, що носять разовий 

характер. 

Об‘єктом заходів по стимулюванню лояльності споживачів готельних по-

слуг за допомогою побудови відносин є вплив на особисті та інформаційні вза-

ємозв‘язки між готельним підприємством та споживачами шляхом залучення 

останніх в діяльність підприємства. Метою цих дій є спроба викликати психо-

логічно-емоційне відчуття прихильності, прив‘язаності (наприклад, готелі мо-

жуть вести спеціальну клієнтську базу, учасникам якої розсилається інформація 

про важливі події в готелі, запрошення на річниці діяльності та ін.), а також 

шляхом обслуговування клієнта в повній відповідності з його вимогами (інди-

відуальний підхід з врахуванням смаків гостей, його національної специфіки). 

 До числа заходів щодо інтеграції споживача готельних послуг входить ор-

ганізація клубів, зборів споживачів, ведення персональної картотеки гостей, що 

особливо зручно для регулярних опитувань клієнтури з метою визначення сту-

пеню її задоволеності послугами готелю. 

 Обслуговування з метою мотивації лояльності споживачів готельних по-

слуг на після продажному етапі включає надання додаткових та специфічних 

послуг у вигляді транспортного обслуговування, встановлення спеціального 

технічного обладнання в номерах (продуктоорієнтований сервіс) чи в формі 

консультації з додаткового обслуговування в готелі, надання інформації про 

культурні події в період перебування гостя у місті чи надання іншої допоміжної 

інформації, корисної для гостей (сервіс, орієнтований на індивідуальні запити). 

В цю ж групу заходів слід віднести інстітуціоналізований  менеджмент рекла-

мацій, за допомогою якого можна буде швидко та компетентно відновлювати 

задоволеність скаржників. 



 

Нажаль майже відсутня практика проведення маркетингових досліджень з 

метою вимірювання намірів споживачів щодо зміни готельного підприємства 

чи певного виду готельної послуги. Також не має досліджень сили лояльності 

клієнтів, які не схильні до зміни готелю, та реальності намірів тих, хто до цього 

схильний. Такого роду дослідження потребують з методологічної точки зору, 

по-перше, розробки загальних критеріїв для оцінки успішності цих заходів та, 

по-друге, залучення до дослідження „контрольних груп” споживачів, по відно-

шенню до яких заходи не проводились, щоб переконливо підтвердити вірогід-

ність суджень про їх ефективність. 

 Безперечно, що підприємство готельного господарства має можливість за 

допомогою цілеспрямованих засобів посилити зв‘язок між задоволеністю свого 

споживача та його лояльністю. В практиці готельних підприємств України не-

обхідно активізувати зусилля маркетологів та керівників підприємств в цьому 

напрямку, оскільки витрати в цієї області можуть з лишком окупитись дохода-

ми, з одного боку, а з іншого боку, така маркетингова політика сприяє підтрим-

ки іміджу організації та зміцнює конкурентну позицію готелю на ринку. 

 

Володимир ЛЕОНТЮК  
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ЧИННИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК 

Жорстка конкуренція на світових ринках у наш час, вихід на ринок проду-

ктів з короткими життєвими циклами і завищені очікування споживачів до яко-

сті продукту і логістичного сервісу змушують підприємства концентрувати 

свою увагу і інвестувати капітал в управління дистриб’юторськими мережами в 

цілому і управління ланцюгами поставок. Це в сукупності з комунікаційними і 

транспортними технологіями, що розвиваються, сприяє постійному розвитку 

дистриб’юторських мереж та ланцюгів поставок зокрема. 

Викладене вище актуалізує пріоритетність раціоналізації управління про-

цесами трансформації товарів у каналах дистрибуції.  



 

Водночас питання теорії управління ланцюгами поставок в режимі реаль-

ного часу все ще не знаходять належної уваги зі сторони дослідників.  

Поняття «ланцюг поставок» певною мірою умовне, оскільки будь-яке під-

приємство промисловості, торгівлі або сфери послуг для забезпечення своєї ді-

яльності утворює складну мережеву структуру, що включає окрім постачальни-

ків і споживачів різного рівня ще й велике число контрагентів – посередників, 

яких можна укрупнено розділити на логістичних, інституційних і інших. 

Визнані американські фахівці Д. Ламберт і Дж. Сток вказують, що управ-

ління ланцюгами поставок – це інтеграція восьми ключових бізнес-процесів, а 

саме: управління взаємостосунками із споживачами; обслуговування спожива-

чів; управління попитом; управління виконанням замовлень; управління вироб-

ництвом/операціями; управління постачанням; управління дизайном продукту і 

його доведенням до комерційного використання; управління поворотними ма-

теріальними потоками [2]. 

Основними вимогами, що пред'являються в даний час до ланцюгів поста-

вок, є зв'язність, інтеграція, наочність і реагування. Розглянемо декілька ключо-

вих моментів пов'язаних з різними стратегічними, тактичними і оперативними 

рішеннями при управлінні ланцюгами поставок. 

Структура мережі ланцюгів поставок. Необхідно брати до уваги, що лан-

цюги поставок для багатьох фокусних компаній представляють складну мереж-

ну структуру з розподіленими на великій території виробничими, складськими і 

транспортними потужностями, що включає велику кількість постачальників і 

точок роздрібних продажів.  

Управління запасами в ланцюгах поставок. З позицій підвищення ефектив-

ності роботи всього ланцюга поставок управління запасами повинно розгляда-

тися як стратегічна задача, рішення якої дозволяє мінімізувати загальні активи 

ланцюга, пов'язані із запасами. Необхідно створити інтегровану систему управ-

ління запасами всього асортименту (номенклатури) продукції циркулюючої в 

ланцюгах поставок фокусної компанії.  



 

Контракти і базиси поставок. При управлінні ланцюгами поставок кожний 

контрагент ланцюга фокусується на рішеннях, що роблять вплив на власний 

прибуток і переважно ухвалює рішення з мінімальним обліком їх дії на решту 

партнерів по ланцюгу. Звичайні відносини між постачальниками і споживачами 

ґрунтуються на контрактах і базисах поставки, які визначають ціни і знижки, 

терміни і обсяги поставок продукції, перехід права власності на товар, розподіл 

логістичних і фінансових ризиків і т.д.  

Стратегії розподілу. В даний час багато промислових і торгових компаній, 

зокрема, роздрібні мережі, стали застосовувати нові ефективні стратегії розпо-

ділу, такі, наприклад, як ЕСR (Efficient Consumer Response – Ефективна реакція 

на запити споживачів), стратегію прямих продажів, стратегію «cross-docking» 

розподілу і ін. Відносно недавній успіх найбільшого мережного роздрібного 

оператора світового класу – компанії Wal-Mart висвітив важливість такої стра-

тегії розподілу як «cross-docking». Це стратегія, коли магазини забезпечуються 

продукцією з так званих «cross-docking» терміналів, причому як координація 

поставок, так і перевалювання в місцях надходження замовлень (на терміна-

лах), відбуваються без процесу зберігання продукції. 

Аутсорсинг і стратегії закупівель. При ухваленні рішення про реінжині-

ринг ланцюга поставок, необхідно враховувати, що стратегія управління лан-

цюгом поставок це не тільки координація різних видів логістичної діяльності, 

це ще і рішення типу «make or buy» («робити самому або купувати»), тобто рі-

шення по закупівлі продукції і послуг із зовнішніх джерел – аутсорсинг.  

Інформаційні технології і системи підтримки прийняття рішень. Інформа-

ційні технології – критичний ресурс ефективного управління ланцюгами поста-

вок. Насправді, великий інтерес до управління ланцюгами поставок викликаний 

також виникненням безлічі нових інформаційних технологій управління дани-

ми і процесами, економія від вживання яких може бути досягнута за допомогою 

складнішого аналізу і формування ефективних систем ухвалення рішень.  

Кожний з перерахованих чинників і поставлених питань є елементом зага-

льної комплексної проблеми оптимізації функціонування ланцюга поставок. 



 

При цьому увага повинна фокусуватися на глобальній оптимізації ланцюга по-

ставок, на управлінні невизначеністю або на обох аспектах разом. 

При застосуванні цієї концепції і можливості її використання для українсь-

ких підприємств необхідно враховувати конкретну компанію, її конкурентні 

позиції, рівень виробничих і інформаційних технологій, що використовуються, 

фінансові ресурси, культуру управління, базу знань і інші чинники. 
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АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ АДАПТАЦІЙНИХ 

ЗАХОДІВ 

В умовах становлення ринкової економіки в Україні значно розширились 

можливості вибору джерел фінансування адаптаційної діяльності вітчизняних 

підприємств: власні активи, кошти власників чи акціонерів підприємства, кре-

дитні ресурси тощо. Основною проблемою, що стоїть перед спеціалістами з фі-

нансів, є вибір оптимального джерела фінансування за критеріями можливості 

отримання та вартості залучення коштів. 

Першим критерієм вибору джерела фінансування адаптаційної діяльності є 

його доступність для підприємства з огляду на мету використання коштів, ве-

личину необхідної суми, платоспроможність підприємства, інтереси власників і 

т.д. Проте основним критерієм вибору джерела фінансування є очікуваний еко-

номічний ефект, який може отримати підприємство внаслідок використання 

відповідних коштів. Якщо очікуваний економічний ефект для кожного варіанту 

залучення коштів є рівнозначним, тоді використовують додатковий критерій – 



 

вартість залучення капіталу. Загальна схема вибору джерела фінансування ада-

птаційних заходів наведена на рис. 1. 

Більшість фінансистів схильні вважати, що найбільш доцільно використо-

вувати для фінансування нагальних потреб підприємства власні кошти: нероз-

поділений прибуток попередніх періодів, накопичену суму амортизаційних від-

рахувань тощо. Проте не завжди підприємство має достатню для фінансування 

програми адаптації суму власних коштів. В такому випадку постає необхідність 

залучення всієї або частини коштів із зовнішніх джерел. Важливим фактором 

при виборі механізму залучення коштів є мета їх використання, оскільки вона 

визначає які саме джерела грошових ресурсів можуть бути задіяні. Наприклад, 

для придбання нового обладнання є доступним такий специфічний фінансовий 

інструмент як лізинг, а при розширенні асортименту продукції, випуску нових 

товарів чи диверсифікації виду діяльності при закупівлі сировини можна корис-

туватися товарним кредитом. Залучення коштів власників або акціонерів, інвес-

торів, емісія боргових облігацій та запозичення коштів у фінансово-кредитних 

установах є універсальними джерелами отримання ресурсів, оскільки можуть 

застосовуватись як при фінансуванні потреб у основних засобах, так і при по-

повненні оборотних активів.  

Наведений алгоритм вибору  джерела фінансування адаптаційної діяльнос-

ті є досить спрощеним і може бути доповнений іншими джерелами фінансуван-

ня. Основна цінність цієї моделі у тому, що вона дозволяє формалізовано піді-

йти до вибору способу залучення коштів на заходи з пристосування і являє со-

бою порядок виконання даної операції. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема вибору джерела фінансування адаптаційних заходів 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ СЕКТОРА МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Для України, яка стоїть на шляху до вступу у європейське співтовариство, 

проблема прискорення ринкових перетворень стоїть надзвичайно гостро. За та-

ких умов активізація підприємницької діяльності може спричинити суттєві по-

зитивні зрушення у структурі валового внутрішнього продукту, зайнятості на-

селення країни, попиту і пропозиції товарів та послуг на національному ринку.  

Проте варто зазначити, що за роки незалежності України цей сектор вста-

новився та частково утвердився в структурі вітчизняної економіки. Кількість 

малих бізнесових структур в Україні протягом 1991 – 2004 рр. щороку зростала 

разом зі зростанням чисельності зайнятих на них працівників та частки малого 

бізнесу в економічному потенціалі країни. Отже, сектор малого підприємництва 

впевнено, хоч і поволі, завойовує позиції у економічній системі країни. Для ви-

явлення чинників, які перешкоджають активізації підприємницької діяльності в 

Україні, проводиться порівняльний аналіз стану вітчизняного сектора малого 

бізнесу та деяких зарубіжних країн. 

Характеризуючи стан розвитку сектора малого бізнесу в Україні слід від-

мітити, що тут його масштаби різко відрізняються не тільки від економічно 

розвинутих країн Європи, а й таких постсоціалістичних країн, як Польща, Че-

хія, Угорщина, Словенія, Болгарія. Україна серед країн ЄС та СНД займає 

останнє місце за кількістю малих підприємств на 1000 осіб населення. Якщо на 

1000 українців в середньому припадає 5 малих підприємств, то в країнах Євро-

пи їх не менше 35. Мале підприємництво характерне не для всіх сфер сучасної 

економіки України. Більшою мірою воно поширене у не трудомістких, однак у 

високодохідних сферах, де можна швидко отримати великі прибутки (роздрібна 

та дрібно гуртова торгівля, сфера послуг). Виробничі фірми змушені або допо-

внювати виробничу діяльність комерційною, або згортати виробництво. Частка 



 

українських малих підприємств у забезпеченні зайнятості населення становить 

лише 19% від загальної кількості  працівників на всіх підприємствах, тоді як у 

країнах ЄС цей показник становить 72%. Обсяг виробленої малими підприємс-

твами України продукції складає всього 9% ВВП. В той час, досвід таких про-

мислово розвинутих країн як США, Італія, Франція, Японія, Німеччина, Вели-

кобританія ілюструє важливу роль малого бізнесу у Виробництві ВВП. На час-

тку малих підприємств у цих країнах припадає від 50 до 60% обсягу валового 

внутрішнього продукту.   

Світовий досвід свідчить, що практично в усіх розвинутих країнах держава 

бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, під-

тримці найбільш доцільних та ефективних її напрямків. Потенціал малого під-

приємництва використовується неповною мірою. Головною причиною цього 

виступає наявність істотного тиску зовнішнього середовища, що виснажує, а 

іноді і припиняє діяльність підприємств. 

Ситуація, що склалася у економіці України на сучасному етапі сприяла ви-

никненню у малого підприємництва певних специфічних особливостей, серед 

яких можна відзначити наступні: необхідність постійної боротьби за виживан-

ня, в тому числі і незаконними засобами; неможливість в більшості випадків 

орієнтуватися на випуск одного виду продукції, що призводить до поєднання в 

межах одного малого підприємства  декількох видів діяльності; незначна кіль-

кість підприємств, які працюють у виробничій сфері; крайня обмеженість фі-

нансових ресурсів та неможливість їх залучення на відносно тривалий період; 

високий ризик підприємств малого бізнесу та відсутність механізмів захисту від 

нього; відсутність реальної підтримки та допомоги на державному та регіона-

льному рівнях; недовіра західних партнерів; негативне психологічне ставлення 

населення та органів влади до підприємців; бракує знань, досвіду та культури 

ринкових відносин, внаслідок чого спостерігається низький управлінський рі-

вень; недостатня інфраструктура підтримки малого підприємництва, низький 

рівень консультаційних послуг та спеціальних освітніх програм; відсутність по-



 

вної і вірогідної інформації про стан та кон’юнктуру ринку; прагнення до мак-

симальної самостійності та ризиковості. 

Малий бізнес є надзвичайно важливою ланкою в структурі економіки 

України. Його роль просто неможливо переоцінити. Тому заходи, спрямовані 

на його підтримку, повинні стати одним з пріоритетних напрямків регіональної 

і  державної політики. 
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ЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ У КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ 

Сучасний ринок стає все більше насиченим. Значна кількість товарів бук-

вально «розштовхує» один одного, щоб привернути до себе увагу споживачів. 

За таких умов кваліфіковані працівники служби маркетингу та її комунікацій-

ного підрозділу змушені постійно шукати нові, досконаліші прийоми продажу 

товарів. Успіхи комунікацій підприємств економічно розвинутих країн незапе-

речно доводять, що нині, як ніколи раніше, маркетингова політика комунікацій 

є запорукою успіху будь-якого бізнесу, а діяльність багатьох менеджерів з мар-

кетингових комунікацій стає відомою в усьому світі.  

На сьогоднішній день персонал в комплексі маркетингу відіграє провідну 

роль, оскільки саме від нього залежать кінцеві результати маркетингової діяль-

ності підприємства. Яким би високим не був рівень інших елементів комплексу 

маркетингу (товар, ціна, розподіл, просування ) , без персоналу вони не можуть 

бути якісно реалізовані. 

Дослідження показали, що тільки ті підприємства, які будують комунікації 

з метою задоволення суспільних очікувань, домагаються рівноваги між трьома 

цілями маркетингу: прибутком підприємств, потребами споживачів та інтере-

сами суспільства [1]. 

В даний час не одне підприємство в системі ринкових відносин не може  

нормально функціонувати без маркетингової служби на підприємстві. Насам-



 

перед, маркетологи займаються дослідницькою роботою: дослідженням ринку, 

споживачів, товару, конкурентів. Деякі директори підприємств недооцінюють і 

навіть ігнорують дослідження маркетингу, що згодом прямим чином відбива-

ється на фінансовому добробуті фірми. Хоча дослідження дорогі, не можна 

зменшувати їхню роль, тому що в майбутньому вони принесуть тільки прибу-

ток: підприємство, особливо молоде, відчує себе впевненіше на новому ґрунті 

незасвоєного ринку. 

Головні ділові якості менеджера з маркетингових комунікацій підприємст-

ва можна охарактеризувати так: схильність до стратегічного планування,  умін-

ня передбачати тенденції розвитку економіки, визначати свою ринкову нішу і 

діяти у відповідний спосіб;  уміння приймати правильні та своєчасні рішення; 

здатність приймати нестандартні рішення; уміння брати на себе відповідаль-

ність; уміння постійно вчитися, пристосовуючись до змін бізнесової ситуації. 

Крім ділових якостей, персонал служби маркетингу повинен відповідати 

ряду специфічних вимог, які визначаються особливостями роботи в галузі мар-

кетингу [2]: системність знань, широка ерудованість та кругозір; комунікабель-

ність; дипломатичність;  знання іноземних мов для спеціалістів, які здійснюють 

операції за кордоном; високі аналітичні здібності.  

Зрозуміло, що люди не народжуються професійними маркетологами: хара-

ктер і знання виховуються й удосконалюються роками. Проте коли підприємст-

во (фірма) бере на роботу молодого спеціаліста, воно має право вже з перших 

днів висунути до нього ті засадні вимоги, які визначають його професійну при-

датність: широка професійна підготовка, що виходить за межі  вузької спеціалі-

зації; відданість підприємству; здатність до виправлення своїх помилок; уміння 

переконувати людей. 

На думку фахівців, три чверті проблем у маркетингу належать до сфери 

психології. Тому в особистому плані фахівці з маркетингу мають володіти та-

кими характерними рисами, як пунктуальність, освіченість, висока культура 

спілкування. 



 

 Від кваліфікації працівників підрозділу маркетингових комунікацій багато 

що залежить. Крім обсягу продажу товарів, – престиж підприємства, його авто-

ритет у покупців, перемога над численними конкурентами, бо свідоме спожи-

вання базується тільки на виборі покупцем даного підприємства або його това-

рів з-поміж значної кількості до них подібних. 

У розвинутій ринковій економіці існує безліч типів підприємств, але на 

жодному з них не можна обійтися без маркетингової служби. Хоча економісти 

виділяють різні шляхи підвищення ефективності фірми, найважливішим з них є  

саме служба маркетингу, тому що фахівці цього відділу допомагають підпри-

ємцю підвищити ефективність, а отже, і прибутковість фірми. 

Зараз, коли населення планети росте, збільшується кількість як продавців, 

так і покупців, виробнику і споживачу усе складніше стає відшукати один од-

ного. Саме для полегшення цієї задачі існує кваліфікований персонал у службі 

маркетингу. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Реалізація соціальної політики згідно з пріоритетами національного, суспі-

льного, культурного і духовного відродження обумовлює необхідність держав-

ного регулювання розвитку соціальної сфери. У зв'язку з процесами роздержав-

лення і приватизації уряд та інші державні структури повинні регулювати ви-

робництво стратегічно важливих товарів і послуг і не лише не допускати згор-

тання цього виробництва, а й домагатися його нарощування. У сучасних умовах 

вимогою до державного регулювання є забезпечення залежності рівня оплати 



 

праці від її результатів, щоб з допомогою цього зацікавити найманих працівни-

ків на підприємствах усіх форм власності високопродуктивно працювати, стри-

мувати зростання невиправданих витрат на виробництво, забезпечити їх зни-

ження і на цій основі загальмувати зростання цін та інфляцію. На актуальність 

даної проблеми вказують вчені-економісти. 

Метою державного регулювання є також розбудова національної системи 

соціального захисту населення у період формування ринкової економіки через 

створення нормативно-правової бази, вироблення й опрацювання механізмів 

захисту, виходячи з реальних можливостей економіки, дотримання державних 

гарантій щодо цього. В основу системи соціального захисту мають бути покла-

дені такі засади: поширення захисту на осіб, які працюють за наймом, членів 

їхніх сімей та непрацездатних громадян; диференційний підхід до різних соціа-

льно-демографічних груп населення в залежності від ступеня їх економічної 

самостійності, працездатності, можливостей підвищення добробуту; перероз-

поділ економічної відповідальності за реалізацію соціальних гарантій між дер-

жавою, підприємствами і громадянами; визначення рівня соціальних гарантій 

на підставі системи нормативів; відповідність форм соціального захисту рівню 

розвитку ринкових відносин в економіці. В умовах формування ринкової еко-

номіки на державі лежить обов'язок розбудови соціальної інфраструктури, яка 

створює можливості для соціального обслуговування населення, обумовлює 

економію суспільної праці, збільшує фонд вільного часу людей, поліпшує ви-

користання бюджету сім’ї, узгоджує доходи з попитом населення, створює ко-

мфортність навколишнього середовища. 

Зусилля і кошти держави обов'язково повинні спрямовуватися на створен-

ня умов для розвитку галузей освіти, охорони здоров'я, науки, культури, що 

вкрай необхідне для зміцнення фізичного та духовного здоров'я громадян на-

шого суспільства. На службі людей мають бути не тільки прибутки, а й мораль, 

життєздатність системи, яка спирається на свідому діяльність громадян. Усіма 

цивілізованими засобами впливу та налагодженою соціальною інфраструкту-

рою держава має зосередити зусилля народу, її інтелігенції на збереженні і від-



 

новленні культурно-історичної і мистецької спадщини, на розвитку у людей ес-

тетичного бачення світу, культурної самодіяльності. 

Метою і завданням політики соціального добробуту є поліпшення життя 

людей шляхом піднесення життєвого і якісного рівня, утвердження соціальної 

справедливості і забезпечення найбільшої реалізації можливостей особи бути 

здоровим, освіченим і соціально активним громадянином держави. 

Реалізація соціальної політики держави може передбачати різні підходи, 

насамперед соціальний і суто ринковий. Соціальний підхід передбачає, що сус-

пільство має гарантувати кожному члену доходи, не дозволяючи йому опусти-

тися нижче межі малозабезпеченості. Ринковий підхід означає, що суспільство 

бере на себе зобов'язання лише створити умови кожному громадянину для ви-

явлення екополітичної активності й одержання доходу. Обидва підходи при 

формуванні соціальної політики характеризують показники результативності 

соціальної політики чи характеристики рівня життя населення. 

З урахуванням кризового стану економіки України метою державного ре-

гулювання доходів та споживання населення є його захист від зростання цін 

для гарантованого забезпечення прожиткового мінімуму громадян. Таке регу-

лювання здійснюється реалізацією таких заходів: визначення мінімальних спо-

живчих бюджетів, зарплати, прожиткового мінімуму; створення фондів соціа-

льної допомоги; зміна умов оплати праці, розробка нової системи пенсій, допо-

мог, стипендій, ставок і окладів у бюджетних організаціях; запровадження сис-

теми індексації зростання цін, доходів і збереження населення; запровадження 

компенсаційного механізму для громадян у зв’язку з підвищенням цін на това-

ри та послуги. 

Реалізація заходів державної політики, як і політики впливу на соціальну 

сферу інших суб’єктів в сучасних умовах невизначеності макро- і мікро середо-

вища можливе лише за рахунок реалізації комплексних, достатньо обґрунтова-

них інвестиційних програм, які повинні передбачати всі аспекти впливу на со-

ціально-економічну систему регіону, цільової соціальної групи (наприклад, 

сільського населення) та всієї країни в цілому. 



 

Людмила МАЛЮГА  

Уманський державний аграрний університет 

 

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

В умовах ринкової економіки необхідною ознакою підприємства, виріша-

льним фактором його комерційного успіху є конкурентоспроможність. Вона 

демонструє життєдіяльність підприємства, його вміння ефективно використо-

вувати свій виробничий, трудовий, науково-технічний та фінансовий потенціал.  

Одним з найважливіших пріоритетів агропромислової політики України є 

підвищення ефективності аграрних підприємств, а саме дослідження змісту 

конкурентоспроможності дасть можливість ширшого пошуку шляхів її підтри-

мання у довгостроковому періоді.  

Ми пропонуємо під конкурентоспроможністю підприємства розуміти ком-

плекс його економічних характеристик, які дають змогу забезпечувати певний 

рівень конкурентних переваг та раціонально адаптуватись до змін зовнішнього 

середовища. З цього визначення слідує, що довгострокова ефективність функ-

ціонування фірм на ринку значно залежить від їх здатності адаптуватись до 

умов зовнішнього середовища та гнучкості реагування на зовнішні зміни. Ос-

новою ж адаптивності являються постійні інноваційні процеси, направлена дія 

яких забезпечує впровадження нововведень у всі сфери діяльності  підприємст-

ва, а інноваційність, таким чином, будучи джерелом адаптивності, сприяє успі-

шності підприємства у конкурентній боротьбі. 

Такий висновок підтверджує практика виходу ряду країн на конкурентосп-

роможний рівень. За реформаційний період їм довелось фактично як би пройти 

три історичних періоди, що характеризувались перевагою ресурсних, інвести-

ційних або інноваційних факторів, причому головна мета кожної з країн була 

однакова – досягнення максимального добробуту для своїх громадян. Тобто, 

рух до конкурентоспроможного стану відбувався в залежності від необхідних 

факторів: ресурсів, інвестицій, інновацій та багатства. 



 

 На першій стадії конкурентні переваги досягаються за рахунок природних 

ресурсів, дешевої робочої сили та інших переваг у факторах виробництва. При 

цьому, володіння великими запасами природних ресурсів може забезпечити ви-

сокий дохід на душу населення на протязі тривалого періоду, але не є достат-

ньою перевагою для стійкого зростання економіки, тому що вона буде мати 

відносно низьку ефективність і примітивну структуру. 

 Принциповою відмінністю другого етапу розвитку є, як випливає з його 

назви, можливість і бажання інвестувати в розвиток економіки, що створює 

більш стійку базу конкурентноздатності. Правильна економічна політика дер-

жави на даній стадії сприяє укріпленню ресурсної бази конкурентних переваг, а 

активне інвестування у виробництво створить умови економічного росту і різко 

підвищить ефективність реального сектору. Економіка ж, що приводиться в рух 

багатством, створеним раніше, поступово починає втрачати здатність утриму-

вати досягнуті переваги. 

На наш погляд, створення конкурентних переваг, в тій чи іншій степені, 

відбувається за рахунок одночасного використання ресурсних і інвестиційних 

можливостей та накопиченого багатства. Так економічне становище в країні за-

лежить від накопиченого національного багатства, основними елементами яко-

го є основні та оборотні фонди, природні ресурси та невиробничі фонди. Дже-

релом їх відтворення є нові знання, що накопичуючись виливаються у нові ви-

робничі можливості. Впровадження ж інновацій відбувається за рахунок інвес-

тицій, кількість яких, у свою чергу, залежить від об’єму національного доходу. 

Ми встановили, що в умовах ринкової економіки, прагнення досягти кон-

курентоспроможності спонукає до розробки і впровадження інновацій, але для 

розвитку інноваційних процесів потрібна присутність певних факторів, які мо-

жна об’єднати у чотири групи: економіко-технологічні, політико-правові, орга-

нізаційно-управлінські, соціально-психологічні. До першої групи факторів від-

носиться наявність достатніх фінансових,  матеріально-технічних ресурсів, про-

гресивних технологій, необхідної господарської і науково-технічної інфрастру-

ктури та матеріальних стимулів інноваційної діяльності. За наявність сприятли-



 

вих законодавчих заходів (пільг), які заохочують до інвестиційної діяльності, а 

також державної підтримки інновацій відповідають політико-правові фактори. 

Інші дві групи включають в себе відповідно гнучкість організаційних структур, 

само планування, формування цільових проблемних груп та моральне заохо-

чення, суспільне визнання, забезпечення можливостей самореалізації.  

 Стан аграрного сектора економіки, підвищення його конкурентоспромож-

ності як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, значною мірою залежить 

від розвитку інноваційної сфери, розміру інвестицій і степені реалізації існую-

чого науково-технічного  потенціалу. Незважаючи на виділені нами причини 

несприйнятливості, вважаємо, що інновації сьогодні – найбільш ефективний за-

сіб технологічного розвитку підприємств та забезпечення сильних ринкових 

позицій, які ґрунтуються на суттєвих конкурентних перевагах і дають змогу ви-

йти із стану депресії. 

 

Вікторія МАЛЮСЬКА  
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КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МЕТОДОЛОГІЯ  

ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємство в умовах сучасних перетворень намагається різними засоба-

ми і методами підвищити свою ефективність. Основними її характеристиками 

ефективності є прибуток і соціальний ефект. Оскільки, спілкування має вагоме 

значення в процесі підприємницької діяльності тому комунікаційні процеси по-

требують вдосконалення і відповідно реалізації.   Питання комунікацій важливі 

для всіх представників комунікативного  середовища, але, в першу чергу тих 

працівників, у яких комунікації складають основний вид діяльності. Зокрема, це 

управлінські відносини, адже 80 % роботи менеджера – спілкування, від якого 

значно залежить виконання завдань. Тому вдосконалення комунікативних про-

цесів є важливою складовою менеджменту і управління.   



 

Методи вдосконалення міжособистісних комунікацій. Їх поліпшує усунен-

ня міжособистісних бар’єрів, зумовлених сприйняттям інформації; семантич-

них бар’єрів, невербальних перепон; неякісних зворотних зв’язків; невміння 

слухати і передавати інформацію.  Розглянемо деякі з них. Семантичні бар’єри. 

Зумовлені різним розумінням  символів (слів і значень), якими обмінюються 

відправник і одержувач інформації. Для їх усунення співробітникам варто уни-

кати вузькопрофесійної лексики чи жаргону, набувати культури мовлення.  Не-

вербальні перепони. Виникають внаслідок неправильного трактування учасни-

ками комунікативного процесу виразу очей, міміки, жестів, інтонації, модуляції 

голосу та ін. Тому необхідно вміти розуміти людей за їх невербальними сигна-

лами. Часто цей процес утруднюють національно-культурні особливості трак-

тування невербальних символів. Неякісні зворотні зв’язки. Свідченням їх є 

емоційна загерметизованість суб’єктів комунікаційного, що ускладнює процес 

комунікативної взаємодії. Забезпечення зворотного зв’язку дає змогу зорієнту-

ватись, наскільки одержувач інформації зрозумів її відправника. Зворотного 

зв’язку досягають, задаючи запитання, відповіді на які дають змогу з’ясувати 

ступінь розуміння одержувачем отриманої інформації. Можна також спонукати 

людину, якій послана  інформація, повторити її. Про наявність чи відсутність 

зворотного зв’язку свідчить реакція отримувача послання (вираз обличчя, тон 

розмови, поза, жести). Однією з форм є результати виконання завдання. Ефек-

тивним способом встановлення зворотного зв’язку є практика відкритих дверей 

– встановлення певних днів і годин, у які підлеглі можуть прийти до керівників 

і обговорити з ними будь-які питання.  Невміння слухати й передавати інфор-

мацію. Проявляється воно у нездатності адекватно сприймати факти, повідом-

лення у процесі комунікації, і почуття, які володіють учасниками комунікатив-

ного процесу. Це ускладнює розуміння ситуації, породжує сумніви у відправ-

ника послання щодо уважного ставлення до повідомлення, а інколи поваги до 

себе. Ефективність міжособистісних комунікацій  поліпшує застосування пев-

них технічних прийомів: уточнення власних ідей перед передаванням повідом-

лення; стеження за мовою, позами, жестами, інтонацією, які слід під час пере-



 

давання повідомлення повинні випромінювати відкритість, повагу до  особис-

тості одержувача повідомлення, розуміння його проблем; використання точних 

слів, які унеможливлюють нечітке розуміння послання одержувачем; 

обов’язкове встановлення зворотного зв’язку.   

У межах кожної системи управління необхідно обирати такі методи вдос-

коналення комунікацій, які відповідатимуть культурі організації, її технічному 

потенціалу, ступеню важливості завдань на певному етапі розвитку. Постійна 

модифікація комунікативних зв’язків необхідна для зміцнення взаєморозуміння 

між працівниками організації і формування її позитивного іміджу в навколиш-

ньому оточенні. Для вдосконалення комунікативного процесу варто використо-

вувати різні системи, такі як: тренінги, семінари, тренувальні заходи по вдоско-

наленню мистецтва спілкування. Що ж до комунікацій, то існують ще й інші 

засоби його вдосконалення, адже комунікаційний процес не обмежується лише 

спілкуванням, існують й інші методи передачі інформації, технічні, які зараз 

мають значене поширення. І від їх ефективного подання може залежати успіх 

укладення договорів та угод, оскільки в сучасних умовах зменшується кількість 

безпосередніх комунікаційних договорів і збільшується технічне співробітниц-

тво з метою зменшення часу.  Необхідність вдосконалення комунікаційних 

процесів диктується самими умовами підприємницької діяльності, які в сучас-

них умовах вимагають зменшення часу для досягнення успіху підприємством.  

                                                                    

Марія МАМРОШ 

Тернопільський державний економічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ СЕКТОРОМ НА СЕЛІ 

Суспільний сектор – це сукупність державних, комунальних підприємств і 

громадських організацій (включаючи релігійні  конфесії), які мають на меті на-

дання суспільних благ та послуг, а також реалізацію проектів на користь всього 

суспільства. Необхідність функціонування суспільного сектору особливо важ-

ливо для економіки села в період ринкових перетворень, які там мають місце. 



 

Він покликаний компенсувати провали ринку (який на даний час і не достатньо 

розвинутий в економіці українського села), а також забезпечити надання благ і 

послуг, які раніше забезпечувалися колгоспами і радгоспами. Оскільки частина 

цього сектора формується за рахунок дій і добровільних об'єднань коштів гро-

мадян (громадських організації), то цей сектор можна називати суспільно-

добровільним (що  і зустрічається в літературі). 

Не зважаючи на взаємозв’язок державного і суспільного секторів і спіль-

ність певних сегментів, державний і суспільний сектори відрізняються. Якщо 

державний сектор базується на державній власності та повній фінансовій під-

тримці з боку держави, то суспільний сектор ґрунтується на змішаній власності, 

де держава часто має частку менше 50%,  а її фінансова підтримка є непостій-

ною і вибірковою. Приватний сектор взаємодіє із суспільним (суспільно-

добровільний)  сектором щодо виконання представниками приватного сектора 

певних робіт, надання послуг виділення грошових коштів та матеріальних ре-

сурсів для розвитку суспільного сектора. Приватний та державні сектори разом 

із багатьма громадянами країни, які зацікавлені у розвитку суспільних інститу-

тів, беруть активну участь у підтримці й розбудові суспільного сектора, зокрема 

окремих його об’єктів. 

Суспільний сектор має низку особливостей: малоприбутковість (збитко-

вість, неприбутковість) багатьох об’єктів через їх некомерційний характер; об-

межені фінансові можливості та суттєва залежність від бюджетного фінансу-

вання, благодійних внесків і допомоги фізичний й юридичних осіб за територі-

альним принципом місце перебування об’єктів даного сектора; надання частини 

послуг цим сектором безкоштовно або за плату, яка не повністю відшкодовує 

здійснені витрати; пряма залежність обсягу і якості послуг цим сектором від на-

гальних потреб суспільства й трудових матеріальних і фінансових можливостей 

державного і приватного секторів, громадян країни, а також від їх статево-

вікового, національно-етнічного, освітньо-професійного, релігійно-

конфесійного і іншого складу; можливість визначення кількості об’єктів секто-

ра, перш за все,  на рівні сіл, селищ, міст,  виходячи з потреб їхніх жителів та 



 

фінансово-матеріального забезпечення; ініціативна участь соціальних верств і 

групи населення країни у функціонуванні сектора. 

Аналіз показників щодо введення в експлуатацію деяких об’єктів що на-

лежать до цього списку в Україні за 1985-2003р.р. свідчить про негативні тен-

денції. Ці тенденції підтверджує  і одноразове суспільне обстеження соціально-

економічного становища населиних пунктів, яке було проведено в розрізі регі-

онів України в 2001р. За даними цього обстеження  кількість дитячих дошкіль-

них закладів, наприклад, в Тернопільській області скоротилася з 549 до 271 

об’єкта або у 2,03 рази, кількість клубів зменшилась на 34 об’єкти, або на 3,6 %, 

кількість кіноустановок – з 952 до 192 об’єкта або у 4,8 раза, бібліотек – з 868 

до 845 або на 2,4 %, кількість лікарень- з 33 до 24. Одноразове суспільне обсте-

ження  соціально-економічного становища населених пунктів проводиться один 

раз на п’ять років. Наступне обстеження буде проведене станом на 1 січня 

2006р., тому в даній статті неможливо дослідити динаміку за 2002-2004 роки. 

Про те узагальнюючи отриману інформацію, можна контактувати, що кількість 

діючих об’єктів суспільного сектора економіки у Тернопільській області у 

1991-2001 роках зменшилась на 2238  об’єктів або на 25, 5 % (зменшення не 

стосувалось тільки шкіл). 

Основною причиною скорочення кількості об’єктів були обмежені ресурси 

місцевого бюджету, хоча діяли і інші чинники. Рівень розвитку суспільно-

го(суспільно-добровільного) сектору на селі залежить від низки чинників, ос-

новними з яких є: обсяги і структура суспільних потреб сільських жителів; кі-

лькість і потужність цього сектору; рівень та ефективність його фінансування; 

ділова активність різних суспільних верств та груп населення, а також обсяг їх 

благодійних внесків на розвиток суспільного сектора; платоспроможність сіль-

ського населення і рівень розвитку реклами послуг суспільного сектора. 

Проте різні зміни, що відбувались у сільському соціумі на початку ринко-

вих перетворень за відсутності будь-яких позитивних соціальних орієнтирів, 

спричинили до невпевненості, тривоги, зневіри. Подальші трансформації на се-

лі потребують здійснення соціальної політики, стрижнем якої стала б ідея фор-



 

мування середнього класу. Лише за таких умов в суспільному секторі на селі 

можна було б здійснити реформи, які притаманні країнам Заходу і на які часто 

орієнтуються вітчизняні економісти. 

 

Володимир МАРКІВ  

Тернопільський державний економічний університет 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У вітчизняній науці під фінансовою незалежністю органів місцевого само-

врядування розуміють їх незалежність від загальнодержавних органів влади у 

прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і, головне, забезпечення їх-

нього вирішення відповідними коштами [1, c. 57]. Крім того, на наш погляд під 

фінансовою незалежністю органів місцевого самоврядування також необхідно 

розглядати їх здатність самостійно здійснювати фінансово-господарську діяль-

ність у межах певної території на принципах економічної ефективності та еко-

номічної доцільності. Ключовим елементом такої діяльності має бути її зорієн-

тованість на територіальні інтереси, що відображають економічні і соціальні 

потреби місцевого населення. 

Невід’ємним елементом фінансової незалежності місцевого самоврядуван-

ня є справедливий розподіл бюджетних коштів між ланками бюджетної систе-

ми країни. Зазначимо, що механізм бюджетного регулювання, що діяв до при-

йняття Бюджетного кодексу України не міг забезпечити належного рівня фі-

нансової самостійності місцевого самоврядування. Переважали в основному 

адміністративні методи управління, внаслідок чого відносини між центральною 

владою та органами місцевого самоврядування регулювалися “зверху”. Такі ме-

тоди управління мали негативний характер, оскільки виховували в одних міс-

цевих органах самоврядування утриманство, а в інших – незацікавленість у кін-

цевих результатах їхньої діяльності. 



 

Порівнюючи стан надходжень до місцевих бюджетів із загальноекономіч-

ними процесами, які відбувалися в Україні протягом 2002-2004 років, можна 

стверджувати, що темпи зростання доходів місцевих бюджетів (як з урахуван-

ням, так і без врахування міжбюджетних трансфертів) є значно нижчими від 

темпів зростання номінального ВВП та інфляції. Як і в попередні роки, основ-

ним джерелом місцевих бюджетів у 2004 році залишався податок з доходів фі-

зичних осіб. Протягом 2004 року місцевими бюджетами отримано 

12578,8 млн. грн. цього податку, що складає близько 62% їхніх сукупних дохо-

дів. Така велика залежність органів місцевого самоврядування від одного дже-

рела доходів є, на нашу думку, негативним явищем і вимагає вжиття заходів 

щодо її послаблення. 

Все ще не відіграють істотної ролі у забезпеченні фінансовими ресурсами 

місцевого самоврядування місцеві податки та збори. Частка цих платежів у до-

ходах загального фонду місцевих бюджетів в 2004 році становила лише 3%, або 

555,5 млн. грн. 

Слід також відзначити й іншу негативну тенденцію, що простежується 

протягом останніх років – зростання залежності місцевих бюджетів від міжбю-

джетних трансфертів з Державного бюджету України. Показник частки закріп-

лених Бюджетним кодексом України за місцевими бюджетами загальнодержав-

них зборів і платежів у сукупному обсязі доходів загального фонду зведеного 

бюджету України з року в рік зменшується. Так, якщо у 2001 році він становив 

36,5%, то у 2002 – 34%, у 2003 – 31,6%, а в 2004 році – 26% [2]. 

Згідно зі змінами, внесеними до Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2005 рік” фінансовий ресурс місцевих бюджетів збільшено на 

4562,1 млн. грн., або на 9,7%. В основному, таке зростання пов’язане з підви-

щенням розміру мінімальної заробітної плати і збільшенням соціальних виплат 

населенню. Однак, враховуючи закладений у розрахунках до бюджету прогноз-

ний індекс інфляції, обсяг прихованого дефіциту місцевих бюджетів на вико-

нання делегованих державою повноважень у бюджеті на 2005 рік (із врахуван-

ням внесених змін) складає 3350,0 млн. грн. 



 

На наш погляд, для зміцнення місцевих бюджетів України та посилення 

фінансової незалежності місцевого самоврядування необхідно здійснити ряд 

невідкладних завдань. По-перше, фінансові ресурси органів місцевого самовря-

дування повинні відповідати обсягам їх повноважень, встановленим Конститу-

цією та іншими актами чинного законодавством. Значно більша, ніж зараз, час-

тина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування має надходити від 

місцевих податків і зборів, ставки яких, у визначених межах, вони повинні 

встановлювати самостійно. По-друге, підтримка фінансово слабше забезпече-

них органів місцевого самоврядування має здійснюватися не лише шляхом фі-

нансового вирівнювання місцевих бюджетів, але й завдяки проведенню заходів, 

спрямованих на активізацію розвитку депресивних територій. При цьому, до-

помога центральної влади не повинна обмежувати свободу дій місцевого само-

врядування. Вважаємо, що більша частина трансфертів, які надаються місцевим 

бюджетам з державного бюджету, не повинна мати цільового призначення. Бю-

джетні трансферти, що надаються органам місцевого самоврядування, повинні 

не тільки залатувати “бюджетні дірки”, але й спонукати до розвитку територіа-

льної інфраструктури. По-третє, необхідно вдосконалити чинне законодавство 

про місцеві запозичення, розширивши повноваження сільських та селищних 

рад. Цей крок дав би змогу місцевому самоврядуванню більш активно фінансу-

вати інвестиційні проекти, що також мало би позитивний вплив на зміцнення 

його фінансової незалежності. 
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ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ: 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА СЬОГОДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

На початку ХХІ століття споживчий ринок залишається місцем для реалі-

зації потреб у товарах та послугах. Видозмінювані потреби забезпечують від-

творення фізичних, інтелектуальних та духовних ресурсів життєдіяльності лю-

дини. Оптимальне використання трудового, інноваційного та творчого потенці-

алу трудових ресурсів можливе за умови збалансованості споживчого ринку. 

Вважаємо, що проблема досягнення рівноваги на споживчому ринку є ключо-

вою у контексті забезпечення сталого розвитку національного господарства. 

Аналізуючи взаємозв’язки сукупного попиту і сукупної пропозиції, та їх вплив 

на національний обсяг виробництва, на встановлення загальної рівноваги на то-

варному, грошовому, ресурсному ринках, можна сформулювати основні напря-

мки державного втручання в економічний процес і проведення розумної полі-

тики, яка стримує інфляцію, безробіття, сприяє соціальній захищеності насе-

лення [1, С. 87]. 

Базовими принципами державного впливу на діяльність економічної сис-

теми є єдність, цілісність, спрямування державного регулювання з метою мак-

симізації суспільного добробуту. Однією з методологічних основ державного 

регулювання є теорія господарського кругообігу і відтворення суспільного про-

дукту. Історичний внесок у її розвиток вніс  Р. Мальтус. Дослідник зазначав на 

необхідності регуляторних заходів органів державної влади стосовно неконтро-

льованого зростання народонаселення та зубожіння суспільства.    К. Маркс не 

звертаючи уваги на механізми „вільної гри ринкових сил”, вважав, що загост-

рення суперечностей капіталістичного характеру „неминуче формує умови пе-

реходу до нового суспільного ладу (соціалізму), де макроекономічні пропорції 

будуть формуватися свідомо”. Д. Кейнс, обґрунтовуючи об’єктивну необхід-

ність і практичне значення державного регулювання ринкової економіки, ви-

значав фіскальну політику важливим інструментом регулювання економічних 

процесів національного господарства. 



 

Необхідність державного регулювання економіки зумовлена, насамперед, 

її економічними функціями, вважають автори підручника „Економікс” К. Мак-

коннел і С. Брю. Основними інструментами державного регулювання за дослі-

дниками є: забезпечення правової бази й суспільної атмосфери з метою сприян-

ня ефективному функціонуванню ринкової системи; захист конкуренції; пере-

розподіл доходу й багатства; коригування розподілу ресурсів з метою змін 

структури національного продукту; стабілізація економіки, тобто контроль за 

рівнем зайнятості і інфляції; стимулювання економічного зростання [2,  С. 307]. 

Складність і розмаїття задач розвитку економіки України в перехідний пе-

ріод викликає необхідність застосування широкого спектру методів впливу на 

економічні процеси пов’язані із розбудовою споживчого ринку. Різниця між 

прямими і непрямими засобами впливу на господарські процеси полягає в тому, 

що в першому випадку уряд, витрачаючи гроші безпосередньо, змушений уда-

ватися до змін рівня податків або позик. Якщо ж уряд регулює витрати грошей, 

їх обсяг розрахувати набагато важче. Відшкодовувати ці витрати можливо ли-

ше збільшенням податків або ростом дефіциту бюджету. Методи державного 

регулювання пов’язані між собою і застосовуючи їх потрібно в розумній комбі-

нації [3, С.51] . 

Зараз Україна перебуває в ситуації, коли розбалансованість і тінізація вну-

трішнього ринку сягають загрозливих розмірів. Вкрай необхідне тимчасове за-

стосування адміністративних важелів регулювання економічних процесів на 

споживчому ринку.  Основними завданнями удосконалення регулювання спо-

живчого ринку товарів та послуг України в умовах перехідної економіки мають 

бути: зміцнення державної безпеки (насамперед енергетичної, продовольчої, 

фінансової); підвищення ефективності функціонування суб’єктів підприємни-

цької діяльності усіх форм власності; розвиток ринкової інфраструктури; сти-

мулювання купівельної активності населення. 
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СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА 

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ 

На сучасному етапі розвитку економіки все більшої актуальності набува-

ють питання міжфірмової кооперації, що пов’язано з процесами глобалізації, 

конвергенції галузей, розвитку технологій, що призводить до переходу від кон-

курентної боротьби між підприємствами до співконкуренції (співробітництво + 

конкуренція). Однією з найбільш розповсюджених та ефективних форм міжфі-

рмового співробітництва є стратегічні альянси.  

Стратегічний альянс передбачає добровільні відкриті відносини між  парт-

нерами, які зберігають свою незалежність і можуть вступати до інших 

об’єднань. Автономність партнерів при стратегічному значені альянсу для кож-

ного з них є відмінною рисою даної форми партнерства. Альянс створюється 

для набуття підприємствами конкурентних переваг та досягнення спільних 

стратегічних цілей. Чим більш точно сформульована мета співробітництва, тим 

більш успішним буде альянс. Тому що саме мета визначає форму організації 

альянсу, термін його функціонування, симетричний чи асиметричний розподіл 

прав та обов’язків учасників. Альянс може утворюватись як підприємствами, 

що представляють різні галузі, так і конкурентами. Збереження партнерами ав-

тономності передбачає існування індивідуальних цілей кожного учасника. Це 

може бути причиною протиріччя між цілями підприємств-партнерів та викли-

кати конфлікт стратегічних інтересів альянсу та інтересів окремого учасника. 



 

Стратегічні альянси можуть укладатися на різний термін в залежності від 

поставлених цілей. Припинення функціонування альянсу може означати досяг-

нення цілей партнерів і зникнення необхідності у співпраці або відображати 

бажання галузевої переорієнтації одного з учасників. Дострокове припинення 

діяльності альянсу може бути спричинено невиконанням партнерами обов’язків 

або конфліктом інтересів. 

Існування альянсів з точки зору теорії фірми можна пояснювати у межах 

ресурсно – компетенційного підходу, що базується на розумінні фірми як ком-

плексу ресурсів та компетенцій, які служать основою конкурентних переваг. 

Стратегічні альянси дозволяють розширити операційні та технологічні ресурси 

підприємств, здійснити вихід на нові географічні ринки, використовувати силь-

ні канали маркетингу або збуту, репутацію бренда та забезпечувати інші сине-

ргійні ефекти.  

Створення альянсів між підприємствами є одним з найбільш розповсю-

дженим способом передачі знань. Підхід, що базується на знаннях, розглядає 

фірму як джерело знань, на основі яких вона може розвиватись та навчатись, а 

стратегічні альянси як ефективний спосіб обміну знаннями та ресурсами між 

партнерами, засіб їх створення. Дослідження західних вчених показали, що у 

довгостроковій перспективі фірми, орієнтовані на навчання, отримують більш 

високі доходи. Об’єднуючі ці два підходи, можна визначити альянси як форму 

реалізації процесу навчання фірм, передачі, обміну ресурсів, компетенцій, 

знань, стратегічними задачами якого є доступ до знань партнера, створення но-

вих здібностей та використання результатів кооперації. 

Перше питання яке постає при об’єднанні фірм заради нових знань – це 

необхідність формалізації внутрішніх знань підприємств. При чому ця формалі-

зація повинна відбуватись в єдиному семантичному просторі, тобто в єдиних 

термінах, які однаково будуть розумітися партнерами. Це дозволить прискори-

ти та полегшити екстерналізацію знань та процес їх обміну, абсорбції. В залеж-

ності від типу альянсу визначаються умови створення та використання нових 

ресурсів і компетенцій як результатів спільної діяльності. Це важливо для спра-



 

ведливого їх розподілу між партнерами відповідно до вкладу кожного в спільну 

діяльність. Крім цього, кожен учасник альянсу, особливо якщо альянс створю-

ється конкурентами, повинен визначити ті знання, які він готовий надати парт-

неру. Це необхідно для уникнення загрози залежності від партнерів, ризику пе-

реходу знань в компанії, які у відсутності альянсу є конкурентами. Необхідні 

засоби, які б захищали певні знання від екстерналізації та водночас не супере-

чили відкритим відносинам між партнерами. При визначенні доцільності ство-

рення стратегічних альянсів підприємства повинні оцінити всі можливі вигоди 

та витрати з точки зору надання партнеру своїх знань, отримання та створення 

нових знань, ризики втрати незалежності, можливості покращення свого стра-

тегічного положення, вплив на конкурентну боротьбу.  

Внутрішніми, організаційними передумовами вступу компаній до стратегі-

чного альянсу є необхідність пошуку шляхів зростання на етапі розвитку або 

зрілості підприємства для уникнення старіння, переходу до стадії оновлення 

використовуючи не лише власні конкурентні переваги, а й ресурси партнерів, 

включаючи знання, та створюючи на їх основі нові компетенції. Стратегічні 

альянси укладаються, коли підприємства досягли певного етапу розвитку, ма-

ють стабільні зв’язки з постачальниками та споживачами, володіють певними 

конкурентними перевагами та шукають нові шляхи подальшого розвитку. 

Таким чином, стратегічний альянс – це добровільне об’єднання незалеж-

них підприємств з метою набуття конкурентних переваг на основі спільного 

використання та створення нових знань, ресурсів, компетенцій для досягнення 

індивідуальних та спільних стратегічних цілей, реалізація яких можлива лише в 

умовах спільної діяльності.   
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 



 

На сучасному етапі для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств особливо актуальними стають проблеми інноваційного характеру. 

Інноваційна діяльність в Україні існує, однак, якщо порівнювати з попередніми 

роками, то в цілому по Україні, її активність знизилася. Для порівняння: кіль-

кість промислових підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність склала: 

в 2000р.-1705 (18,0%); в 2001р.-1696 (16,5%); в 2002р.-1808 (18,0%); в 2003р.-

1496 (15,1%). Така тенденція існує, тому що в Україні майже повністю відсутня 

державна підтримка вітчизняного виробника інноваційної продукції. Це при-

зводить до того, що розширюється практика, коли підприємства отримують за 

кордоном дорогі технології, які можна розробити в Україні, і в той час реалізу-

ють за кордоном власні розробки за демпінговими цінами. Все це свідчить про 

те, що посилення державного впливу на інноваційну діяльність здобуває для 

України життєво важливе значення. Одним з діючих важелів державного сти-

мулювання інноваційної діяльності є створення проблемно-орієнтованої мере-

жі. Крім того,  потрібні також спільні зусилля партій, бізнесу, науки, усього су-

спільства в цілому, щоб змінити структуру експорту й економіки в цілому. Не-

обхідний національний консенсус із приводу основних цінностей нашого роз-

витку, головними пріоритетами якого стануть розвиток людського капіталу й 

широке використання знань. Ті підприємства, які не будуть приділяти увагу 

впровадженню нових технологій, зниженню витрат виробництва, не витрима-

ють конкуренції. Отже, процес впровадження  інновацій   неминучій. 

 Промисловий комплекс Донецької області створювався в середині мину-

лого століття. Більша частина виробничих потужностей виробила строки екс-

плуатації. Що б перетворити Донбас у сучасний індустріальний центр, необхід-

но проведення технологічного аудита - свого роду інвентаризацію, виявивши 

серед застарілих технологічних процесів і застарілого  устаткування окремі 

технології, які можна віднести до розряду сучасних. На тих ділянках, де таких 

технологій багато, має сенс зайнятися модернізацією потужностей, на інших - 

дешевше й простіше створювати сучасні виробництва, на базі вже принципово 

нових технологій і підходів. Донецька область – в числі лідерів по інноваційній 



 

активності підприємств. Одним із таких підприємств є ВАТ «МК «Азовсталь». 

У  ВАТ «Азовсталь»  розробкою й впровадженням інновацій поряд з виробни-

чими, технічними, технологічними, фінансовими службами займаються два 

підрозділи, утворені у 2004р. у складі дирекції по стратегії й інвестиціям: відділ 

оптимізації виробництва (ВОВ) і відділ оптимізації управління(ВОУ). Зона від-

повідальності ВОВ включає техніко – технологічні інновації, тобто пропозиції 

щодо скорочення витрат на виробництво, збільшення випуску товарної продук-

ції, ліквідації «вузьких місць» у виробничому ланцюжку. ВОУ відповідає за по-

будову ефективної й прозорої системи управління й веде роботу з оптимізації 

бізнес-процесів підприємства, функціональної й організаційної структури.  Ва-

рто підкреслити, що ВОВ і ВОУ є скоріше організаторами роботи з оптимізації 

виробництва й управління.   Всі інші підрозділи підприємства беруть участь у 

проектах ВОВ і ВОУ як на стадії розробки й експертизи пропозицій, так і на 

етапі впровадження. У процесі розробки інноваційних пропозицій співробітни-

ки цих відділів контактують як із внутрішніми фахівцями «Азовсталі», так і з 

зовнішніми фахівцями й організаціями, що пропонують нові технологічні рі-

шення. Крім того, використовується досвід зовнішніх фахівців в індустрії. Піс-

ля впровадження пропозиції й одержання від неї економічного ефекту автор 

одержує премію залежно від розміру економічного ефекту від впровадження 

цієї пропозиції.    

Прикладом технічної інновації, впровадженої у 2005 р. у ВАТ «МК «Азов-

сталь» є монтаж на установці розливу сталі різаків з більше вузькою шириною 

леза. Результатом цього стало заощадження металу при різанні сталі й знижен-

ня витрат виробництва. Крім того, впроваджуються й інші інновації з модерні-

зації виробництва: реконструкція доменної печі №2, будівництво нового кисне-

вого блоку ВРУ 60, реконструкція двох слябових машин безперервного розли-

вання. 

Впроваджуються на підприємстві й управлінські інновації. Проведений 

фахівцями відділів аналіз показав, що підприємство втрачає значні кошти через 

несвоєчасне надходження замовлень від збутових агентів. Несвоєчасне надхо-



 

дження замовлень негативно впливає на якість виробничого планування, ефек-

тивність використання виробничих потужностей, веде до зниження обсягів ви-

робництва, збільшення браку й відсортування.  Сума втрат оцінюється в кілька 

мільйонів доларів у рік. Цих втрат можна уникнути без будь-яких інвестицій 

шляхом впровадження декількох пропозицій щодо оптимізації управління біз-

нес-процесом. Фахівці пропонують змінити звичний спосіб роботи, створити 

умови для своєчасного надходження замовлень, оптимізувати підходи до виро-

бничого планування.  

Важливим є впровадження інновації й в управління персоналом. Нещодав-

но у ВАТ «МК «Азовсталь» була введена нова система оплати праці. Вона 

представлена розрядною структурою тарифів, які складається з 20 грейдів. Така 

система спрощує розрахунки заробітної плати и забезпечує процес мотивації. 

Підтвердженням ефективності проведення інноваційної діяльності підпри-

ємством є те, що ВАТ «МК «Азовсталь» є одним з флагманів металургійної га-

лузі України. 

 

Наталія МЕЛЬНИК  

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, м. Луганськ 

 

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ РОЗРОБКИ БАЗОВИХ МЕТОДИЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ПОБУДОВИ ПРОЦЕДУР ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДХОДУ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Останнім часом деяким типам процесів, що є складовою частиною загаль-

ного процесу розробки і реалізації стратегії підприємства, наприклад, таким, як 

отримання і використання знань, становлення команд і ухвалення рішень, стала 

приділятись підвищена увага з боку науковців і керівників підприємств. 

За рахунок більш глибокого розуміння процесів, що протікають при розро-

бці стратегії підприємства, і їх взаємодії в ході реалізації стратегії можна ство-

рити досконаліші індикатори процесів і їх параметрів, а також на більш ран-



 

ньому етапі можна отримати, виявити і інтерпретувати «вузькі місця», які мо-

жуть дати ключ до того, як слід управляти підприємством, щоб отримати опти-

мальні результати. 

Насправді, аналізуючи ситуацію, що склалася, керівництво розглядає не 

теперішній час, а минулий стан підприємства не враховуючи перетворень що 

вже відбуваються на ньому в даний момент. Це приводить до необхідності без-

перервного прогнозування, планування і проведення комплексу цілеспрямова-

них дій менеджера в умовах невизначеності, що істотно ускладнює рішення 

конкретних стратегічних задач. Реальний стан підприємства і перетворень, що 

відбуваються з ним, відрізняється від теоретично представленого керівником в 

даний момент часу настільки істотно, наскільки динамічні, радикальні і непе-

редбачувані перетворення, що здійснюються на ньому. В результаті керівник 

вимушений постійно коректувати початкові оцінки, допускати необґрунтовано 

широкі розбіжності планованих і фактичних станів, штучно обмежувати дані 

параметри і умови. 

Це зумовлює необхідність обґрунтовування, розробки і пропозиції єдиних 

методичних основ формування і представлення будь-яких процедур розробки 

та реалізації процесу стратегічного управління промисловим підприємством. 

Значна частина таких положень вже сформувалася, вироблена і активно засто-

совується в різних сферах і цілях, але ухвалення і використання загальних ме-

тодичних основ, уніфікація і підвищення ефективності процесно-орієнтованого 

підходу вимагають більш чіткої визначеності і конкретизації. 

Вирішення цієї задачі ґрунтується на розробці єдиної концепції процесно-

орієнтованого підходу до стратегічного управління промисловим підприємст-

вом, з'єднаної загальною методикою яка відображає універсальний механізм її 

адаптації і застосування за конкретних умов. Така концепція стає також абсо-

лютно необхідною, універсальною основою уявлення і застосування всього 

комплексу засобів і методів стратегічного управління на підприємстві. 

В якості базових методичних елементів побудови процедур процесно-

орієнтованого підходу до стратегічного управління підприємством можна виді-



 

лити його складові і об'єднуючі їх зв'язки. Цим визначається структура методи-

ки, що представляється двома розділами. 

В першому розділі методики розробки і застосування процедур процесно-

орієнтованого підходу до стратегічного управління підприємством послідовно 

виділяються конкретні задачі і забезпечуючи їх рішення наступні конструктив-

ні складові: ситуація, умова, напрям, операція, перехід. Вони не тільки вичерп-

но представляють самостійні елементи будь-якої процедури, але і формують 

певний контур базового циклу, що періодично повністю або частково повторю-

ється, дослідження — дія. 

Другий розділ методики процесно-орієнтованого підходу до стратегічного 

управління підприємством розкриває різноманітність модифікації і застосуван-

ня зв'язків між елементами процедури. Класифікація різноманітності їх конфі-

гурацій ґрунтується на властивостях підприємства і представляється у вигляді 

диференційованої, циклічної, інтегруючої або іншої спеціалізовано обумовле-

ної взаємодії, що розкриває конфігурацію і динаміку здійснення процедури. 

Зрозуміло, що конкретні форми такої взаємодії відображаються не тільки 

наведеним рядом і розвиваючими його проявами, але і можуть формуватися в 

процесі їх різноманітного поєднання, позиціонування, комбінування. Таким чи-

ном, різноманітність вибору форми і змісту її елементів а також побудови і реа-

лізації зв'язків між ними є методично важливим ресурсом проектування проце-

дури як основи процесно-орієнтованого підходу до стратегічного управління 

підприємством. Кількість варіантів вирішення цієї задачі прямо пропорційна 

безлічі суб'єктів, об'єктів, ресурсів, умов і інших чинників її конкретизації, тоб-

то практично нескінченна. 

Вдосконалення і розвиток процедури стратегічного управління підприємс-

твом на базі його типології дозволяє детермінувати актуальні задачі і конкрети-

зувати участь в їх постановці і вирішенні безпосередніх розробників і виконав-

ців. Процесно-орієнтований підхід до стратегічного управління промисловим 

підприємством припускає чітке виділення основних структурних, змістовних і 

інших складових. Це пояснюється тим, що конкретна побудова будь-якого про-



 

цесу повинна ґрунтуватися не тільки на послідовності і динаміці але, і значною 

мірою на єстві, характері, особливостях і спеціалізації його складових. 

 

Людмила МИКИТЕНКО  

Київський національний торговельно-економічний університет    

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ 

РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Побудова будь-якої правової держави та її гармонійний розвиток залежить 

від уміння організувати захист економічних інтересів останньої. Одним із най-

важливіших засобів захисту інтересів держави є правильно організована нала-

годжена системи контролю, в тому числі і в сфері рекламної діяльності.  

Необхідно зазначити, що саме за допомогою державного контролю в сфері 

рекламної діяльності забезпечується своєчасність внесення коректив в управ-

лінську діяльність державних органів в сфері державного регулювання реклам-

ної діяльності, відбувається отримання інформації про реальний стан розвитку 

функціонування рекламної діяльності в країні, виявляються порушення законо-

давства про рекламу та відхилення від встановлених норм і правил, а також 

прийнятих управлінських рішень. 

Функція контролю присутня у діяльності органів виконавчої влади всіх рі-

внів, як елемент управлінської діяльності, як її частина, що не завжди має орга-

нізаційне відокремлення. Проте, окремі напрями та сфери управління контро-

люються спеціальними органами державного контролю. Однією  з таких сфер є 

сфера рекламної діяльності. 

Чинне законодавство України, зокрема Закон України „Про рекламу”, міс-

тить термін „контроль за дотримання законодавства про рекламу”, але не дає 

визначення цьому поняттю, чітко не вставляє сферу його застосування, напрям-

ків та  видів контролю в сфері рекламної діяльності. Не визначені в законодав-

стві про рекламу об'єкти та форми контролю, а лише йдеться мова про притяг-

нення до відповідальності осіб, які винні у порушенні законодавства про рек-



 

ламу. З погляду на це зазначимо, що контроль в сфері рекламної діяльності - це 

комплекс адміністративних заходів, розрахованих на виробництво, розповсю-

дження та споживання законної та добросовісної реклами; а також вид держав-

ного контролю, спрямований на забезпечення дотримання суб'єктами рекламної 

діяльності норм законодавства про рекламу при здійсненні рекламної діяльнос-

ті. І нарешті, контроль в сфері рекламної діяльності - це правові форми, засоби 

та порядок організації і здійснення контролю органами виконавчої влади за до-

триманням суб’єктами рекламної діяльності законодавства про рекламу. 

Тобто, контроль в сфері рекламної діяльності можна визначити як діяль-

ність державних органів або інших уповноважених суб'єктів контролю по за-

безпеченню дотримання законодавства про рекламу, яка здійснюється з вико-

ристанням специфічних форм та методів.  

Також, ми схиляємося до думки, що контроль в сфері рекламної діяльності 

є самостійним видом контролю, оскільки: по-перше, як зазначалося раніше, ко-

нтроль в сфері рекламної діяльності є функцією державного управління в сфері 

рекламної діяльності, тобто, контроль в рекламній галузі забезпечує перевірку 

діяльності учасників рекламних правовідносин для виявлення випадків пору-

шень норм законодавства про рекламу; по-друге, контроль в сфері рекламної 

діяльності є стадією управлінських дій держави, оскільки, наприклад, встано-

вивши загальні та спеціальні вимоги щодо виготовлення, розповсюдження та 

споживання реклами, держава в особі її органів відслідковує порядок дотри-

мання цих вимог законодавства; по-третє, контроль в сфері рекламної діяльнос-

ті здійснює спеціальна система органів державного управління, зазначена в ст. 

26 Закону України „Про рекламу”; по-четверте, контроль в сфері рекламної дія-

льності спрямований на забезпечення дотримання вимог законодавства про ре-

кламу усіма суб'єктами рекламного ринку, не залежно від того, чи це державні 

органи, чи учасники рекламної діяльності.  

Необхідно звернути увагу і на той факт, що в ст. 26 Закону України "Про 

рекламу" закріплено систему контролюючих органів в сфері рекламної діяльно-

сті., але їх контрольні повноваження розподіляються з одночасним використан-



 

ням різноспрямованих підходів та критеріїв, що в свою чергу, призводить на 

практиці до дублювання їх контрольних повноважень. І як наслідок, велика кі-

лькість матеріальних норм, які спрямовані на здійснення контролю в сфері рек-

ламної діяльності залишаються непрацюючими, оскільки немає досконалого 

механізму їх застосування, а це, в свою чергу, ускладнює процес застосування 

дієвих мір відповідальності до порушників законодавства про рекламу. 

З огляду на вищезазначені аргументи вважаємо, що система органів конт-

ролю в сфері рекламної діяльності, ще не склалася як відповідна цілісна систе-

ма. На наш погляд, така система повинна включати такі елементи: чітку та про-

зору нормативно-правову базу діяльності органів контролю в сфері рекламної 

діяльності; систему збору та обробки інформації про здійснення рекламної дія-

льності; механізм, види і форми перевірки порушень законодавства про рекла-

му та застосування заходів впливу до суб’єктів рекламної діяльності. 

 

Ігор МИХАЛЬЧУК  

Тернопільський державний економічний університет 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА 

В Україні ведеться пошук ефективної моделі управління соціально-

економічним розвитком країни. Як показав світовий досвід, генератором при-

скореного економічного зростання держави в цілому є стабільний, динамічний 

розвиток її регіонів. Забезпечити його може лише компромісне поєднання зу-

силь центральної влади та органів місцевого самоврядування, що є неодмінною 

ознакою демократії. 

Управління сільською місцевістю забезпечують дві самостійні але дуже 

взаємопов’язані підсистеми публічної влади на місцевому рівні: місцеве держа-

вне управління, яке здійснюється місцевими органами державної виконавчої 

влади — місцевими державними адміністраціями і місцеве самоврядування, яке 



 

здійснюється територіальними громадами безпосередньо та через їх представ-

ницькі органи.  

Реформування бюджетної системи та міжбюджетних відносин покликане 

забезпечити самостійність місцевих бюджетів шляхом: встановлення гаранто-

ваних державою доходів; надання органам місцевого самоврядування реальних 

прав визначати напрями використання доходів відповідно до чинного законо-

давства; встановлення заборони вилучати доходи, що забезпечують виконання 

передбачених законодавством повноважень; розроблення та впровадження сис-

теми трансфертів, яка включала б дотації, субсидії, субвенції на виконання фу-

нкцій органами місцевого самоврядування; запровадження нової системи фі-

нансового вирівнювання; посилення заінтересованості органів місцевого само-

врядування у зміцненні доходної бази місцевих бюджетів шляхом закріплення 

за ними на довгостроковій основі часток загальнодержавних податків, зборів і 

трансфертів; планування та фінансування видатків усіх рівнів на заходи по 

утриманню об’єктів соціальної сфери на програмно-цільовій основі; застосу-

вання для обрахування обсягів видатків і доходів місцевих бюджетів коефіцієн-

тів податкової спроможності територій; стимулювання місцевих органів влади 

щодо об’єднання на договірних засадах фінансових ресурсів на вирішення спі-

льних проблем; зміцнення доходної бази місцевих бюджетів на основі законо-

давчого запровадження порядку внесення до них платежів відокремленими під-

розділами господарюючих суб’єктів. 

Створенню комплексу фінансової бази розвитку соціальної інфраструкту-

ри села в значній мірі сприятиме впровадження процедури фінансового вирів-

нювання, побудованої на основі: а) мінімальних соціальних стандартів; б) фун-

кцій рівня влади щодо забезпечення розвитку соціальної сфери; в) доходу тери-

торіальної громади в розрахунку на душу населення. 

З метою вирішення проблеми залучення фінансових ресурсів для розвитку 

соціальної інфраструктури села доцільним є внесення змін до структури місце-

вих бюджетів, передбачивши в їх витратній частині окремо: фінансування ви-

датків на виконання власних (самоврядних) повноважень; фінансування видат-



 

ків на виконання делегованих повноважень; фінансування  видатків, пов’язаних   

з  виконанням соціально-економічних програм розвитку регіонів та місцевих 

програм соціально-економічного розвитку. 

       З метою забезпечення комплексного розвитку сільських населених 

пунктів, доцільним є налагодження, в цьому напрямку, взаємодії органів місце-

вого самоврядування і місцевих державних адміністрацій через: укладання до-

говорів і угод; розробку спільних планів роботи; проведення спільних засідань, 

постійних комісій, колегій при голові районної державної адміністрації; участь 

голів виконкомів сільських рад в обговоренні програми економічного і соціаль-

ного розвитку району, тощо. 

 

Оксана МІНЕНКО  

Київський національний економічний університет 

 

ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ТА 

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ 

За весь час розвитку цивілізації знання були є і будуть фундаментальною 

основою розвитку суспільства. Вони завжди були рушійною силою, однак з 

плином часу функції знань змінювались: якщо в стародавні часи знання в осно-

вному служило для саморозвитку того хто пізнавав, то починаючи з 18 століття 

знання все більше набували ознак продуктивної сили і ставали корисними не 

лише тому хто їх пізнавав, але й всьому суспільству. Важливою особливістю 

сучасних знань є те, що вони використовуються для виробництва самих знань. 

Пошук найбільш ефективних способів систематизованого та цілеспрямованого 

використання знань (у вигляді зібраної інформації) для отримання очікуваних 

результатів – це й є управління в сучасному розумінні. В сучасному світі знання 

необхідні для створення нових знань, а також для того аби визначити, які знан-

ня, в якій кількості потрібні саме в даний момент. Саме цілеспрямоване вико-

ристання знань визначає радикальні зміни структури управління у всіх сферах 

діяльності людини.  



 

Великий інтерес до поняття знання виник на заході, ознаменувало появу 

публікацій таких відомих авторів як П. Дракер, Е. Тоффлер Д. Куін, Р. Річ. Всі 

вони незалежно один від одного пророкували вступ людства в нове інформа-

ційне суспільство. Також проблему управління знаннями розглядали такі росій-

ські вчені як А. Криштафович, Є. Драчьов, П. Сєлєзньов, Л. Родіна. Однак не-

значна увага приділялась дослідженням присвяченим процесу створення знань, 

тобто дуже часто розглядались в основному придбання накопичення і викорис-

тання існуючих знань і ігнорувалось поняття " створення нового знання". Крім 

того сформулювався погляд на організацію як на механізм обробки інформації, 

відповідно до якого організація обробляє інформацію, що поступає з зовніш-

нього середовища, для того, щоб пристосуватись до змін чи нових обставин. На 

нашу думку, це „пристосування” може призвести до змін організаційної сіруе-

тури, процесу виробництва; створення нових методів управління, що в свою 

чергу може бути „новими” знаннями як для даної організації, так і для галузі чи 

суспільства взагалі, якщо мова піде про інновації. Коли організація впроваджує 

інновацію, вона не лише обробляє інформацію, що поступила із зовні, вона сво-

їми власними силами створює нові знання, а отже і нову інформацію, що необ-

хідна для вироблення нового підходу як до проблеми так і до її вирішення. 

В деяких випадках ототожнюють поняття „знання” та „інформація”. Однак 

інформація – це данні виявленні з допомогою аналізу, в результаті якого вели-

кий обсяг вхідного матеріалу перетворюється в сукупність невеликих взаємо-

зв’язаних частин. В результаті синтезу формуються більш складні структури 

засновані на моделях, що описують процес чи об’єкт та наводять приклади мо-

жливих дій. Таким чином, знання в свою чергу є „синтетичною” інформацією, 

оскільки люди, групи людей чи навіть цілі культури, які збираючи, обробляючи 

інформацію формують знання. Інакше знання визначають як набір фактів, по-

нять, правил та евристики, що направленні на вирішення задач. Ще одна від-

мінність знання і інформації в тому, що знання на відміну від інформації міс-

тить в собі „власну думку” і переконання, що обумовлюють дію. 



 

Створення знання в організації – це безперервна динамічна взаємодія не-

формалізованого знання в формалізоване, в центрі якої стоїть індивід (робітник 

даної організації). В процесі цієї взаємодії можливо використовувати будь-які 

форми трансформації знань: соціалізація, екстерналізація, комбінація, інтерна-

лізація. Слід зазначити, що процес створення знання відбувається по спіралі. 

Цей процес може мати вигляд: розповсюдження неявного знання, наприклад, 

шляхом „мозкового штурму”; створення бачення чи концепції; перевірка кон-

цепції, тобто визначення її цінностей для організації і суспільства; створення 

моделі механізму дій, чи вироблення стратегії; перехід знання на інший рівень. 

Таким чином фірми які швидко проходять ці витки спіралі і досягають конку-

рентних переваг. 

Однак є певні умови створення організаційного знання, чи перехід по „спі-

ралі”. По-перше, організація повинна мати чітко окресленні цілі, і намагатись їх 

досягти. По-друге, повинна надавати більше самостійності  в діях робітникам, 

тобто можливість самим приймати рішення в залежності від ситуації. По третє, 

повинна застосовуватись „стратегія ротації”, що передбачає переміщення робі-

тників між відділами з різними функціями. 

Ми можемо зробити висновок, що компанія яка створює знання — це від-

крита система, що постійно обмінюється знаннями зі своїм оточенням. Визнач-

ним аспектом день є також управління знаннями. Технології управління знан-

нями можуть і повинні використовуватись для підвищення ефективності діяль-

ності організації. 

 

Григорій МОНАСТИРСЬКИЙ 

Тернопільський державний економічний університет 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ 

Формування нової парадигми розвитку первинного територіального рівня 

будь-якої країні вимагає імплементації технологій муніципального менеджмен-



 

ту, одним із інструментів якого є муніципальна логістика. Практична реалізація 

логістики на рівні муніципальних утворень потребує формування належної тео-

ретико-методологічної бази дослідження муніципальної системи крізь призму 

логістичних потоків.     

Об’єктом муніципальної логістики є матеріальні, фінансові та інформацій-

ні потоки, що формуються, як в середині муніципального утворення, так і між 

ним і зовнішнім середовищем. Логістичні потоки пов’язують всі елементи му-

ніципальної системи. Суб’єктом загального управління логістичною системою 

в муніципальному утворенні є органи місцевого самоврядування, які забезпе-

чують стабільність і стійкість розвитку логістичної системи в умовах нестабі-

льності зовнішнього середовища. Основною метою муніципальної логістики є 

задоволення потреб муніципального утворення в ресурсах з максимальною 

ефективністю.  

Відповідно до принципів системного підходу можна вирізнити різні муні-

ципальної логістики, що дозволяє запропонувати їх класифікацію за певними 

критеріями.   

За функціональними завданнями: а) сіті-логістику. Сіті-логістика передба-

чає контроль за товарообмінними операціями, аналіз логістичної інфраструкту-

ри, координацію процесу товароруху, оцінку рівня життя населення на основі 

даних і висновків про роздрібний товарообіг. Стан логістичної інфраструктури 

є важливим чинником, що визначає конкурентоздатність муніципального утво-

рення та поступлення в муніципальний бюджет; б) логістичний прок’юримент. 

Він пов’язаний із здійсненням муніципальних закупівель, оцінкою і вибором 

постачальника, визначенням оптимального розміру і часу замовлення; в) про-

мислову логістику. Її предметом є управління муніципальними проектами в 

розрізі планування, контролю і організації транспортування, складування та 

інших операцій, що здійснюються в процесі доведення ресурсів до місця при-

значення. Сіті-логістика та логістичний прок’юримент тісно пов’язані із важли-

вою проблемою муніципального утворення — забезпечення продовольчими ре-

сурсами, рівень якого визначає продовольчу безпеку муніципальної системи.  



 

За масштабом: а) мірологістику. Вона досліджує ресурсопотоки на рівні 

окремої організації; б) макрологістику. Її предметом є ресурсні потоки, як в се-

редині муніципального утворення, так і між муніципальним утворенням і зов-

нішнім середовищем.  

За характером функцій, що виконуються на муніципальному рівні: а) логі-

стику постачання. Пов’язана з постачанням муніципального утворення та орга-

нізацій, розташованих на його території, різноманітними ресурсами; б) логісти-

ку виробництва. Цей вид логістики орієнтується на управління ресурсними по-

токами в процесі виробництва товарів та надання послуг в муніципальному 

утворенні; в) логістику розподілу. Логістика розподілу характеризує ресурсні 

потоки, які виникають в процесі просування виробленого продукту від вироб-

ника до споживача; г) логістику маркетингу. Покликана дати відповідь на запи-

тання, як забезпечити оптимальне співвідношення вартості постачання продук-

ту до споживача із часом доставки; ґ) логістику складського господарства. 

Предметом цієї логістики є визначення оптимального розміру страхового запа-

су ресурсів в організації, доцільної мережі розташування складів на території 

муніципального утворення.   

За характером ресурсних потоків: а) товарну логістику. Товарна логістика 

вивчає канали та напрямки руху товарів в муніципальному утворенні; б) фінан-

сову логістику. Використовується в процесі управління фінансовими потоками, 

що виникають в муніципальному утворенні, наприклад, в процесі фінансування 

діяльності комунальних установ; в) інформаційну логістику. Її завданням є ви-

значення найкращої структури інформаційних каналів в муніципальному утво-

ренні з метою забезпечення його інформаційної безпеки. 

Важливою сферою муніципальної логістики є логістика матеріальних по-

токів в муніципальному утворенні. Для визначення обґрунтованого обсягу і ча-

су муніципальних закупівель застосовується апарат логістики постачання. Його 

використання є необхідним для управління процесом муніципальних закупі-

вель, контролю стану запасів на муніципальних підприємствах. Управління по-

стачанням є частиною логістики товароруху, яка належить до сфери муніципа-



 

льного управління. Муніципальним службовцям необхідно забезпечити не тіль-

ки контроль за станом запасів, але й координацію та організацію процесу руху 

товарів. Це зумовлено низкою причин. Органи місцевого самоврядування по-

винні бути проінформовані про процеси товарообміну та руху товарів. Дані про 

динаміку товарообміну та його структуру в розрізі різних соціально-

демографічних груп та мікрорайонів муніципального утворення опосередкова-

но відображають рівень життя населення. Координація руху товарів, визначен-

ня оптимального маршруту постачання та місць розташування складів є важли-

вим напрямком скорочення витрат обігу. Важливим також є аналіз напрямків та 

розміру міжмуніципального товарного обміну для визначення експортно-

імпортної спрямованості муніципального утворення, ступеня його залежності 

від зовнішнього середовища. 

При оцінці товарних потоків в муніципальному утворенні важливим є ана-

ліз структури товарообігу муніципального утворення. В логістиці товарних по-

токів в муніципальному менеджменті аналіз соціально-економічної ефективно-

сті обсягів торговельної інфраструктури слід проводити незалежно від форми її 

власності. Ця інформація використовується для прийняття рішень, що стосу-

ються: підвищення конкурентоздатності муніципального утворення; впливу ін-

фраструктури на рівень життя населення території; управління комунальною 

власністю (визначення профілю використання нежитлових приміщень, зону-

вання території, умов земельного тендеру, ціноутворення); забезпечення посту-

плень в місцевий бюджет (від орендної плати на землю і нежитлові приміщення 

під торговельними об’єктами); контролю діяльності торговельних підприємств 

(режим роботи, дотримання антимонопольного законодавства, захист прав 

споживачів).       

Невід’ємним супутником товарних потоків є рух фінансових ресурсів, які 

вимагають особливих технологій управління. Такою технологією є муніципа-

льна фінансова логістика —  система управління рухом фінансових потоків в 

муніципальному утворенні на основі інформаційних даних, що відображають 

рух матеріальних потоків. Об’єктом муніципальної фінансової логістики є про-



 

цес фінансування поточної діяльності органів місцевого самоврядування та му-

ніципальних проектів з метою підвищення його ефективності. Для організації 

та аналізу руху фінансових потоків в муніципальній системі можна використа-

ти метод імітаційного моделювання. Для того, щоб ефективно управляти фі-

нансовими потоками необхідно знати, як на них впливають параметри економі-

чної підсистеми муніципального утворення. З цією метою в зарубіжних краї-

нах, використовують факторний аналіз, предметом якого є характеристика фі-

нансових потоків (обсяг, вартість, час, рентабельність) і чинників, що на них 

впливають.  

Впровадження логістичних технологій в систему муніципального управ-

ління дозволить забезпечити підпорядкування всіх ресурсопотоків муніципаль-

ного утворення єдиній меті — реалізації стратегії розвитку муніципальної сис-

теми.  

     

Д. НАСИПАЙКО, О. РЕЗНІЧЕНКО  

Кіровоградський національний технічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІДТВОРЕННЯ 

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Забезпечення сприятливих умов праці для кожної людини розглядається як 

важлива задача управління людськими ресурсами. Це стало зрозумілим, коли 

теорія менеджменту людських ресурсів почала відокремлювати управління 

економічними процесами підприємства від концентрації на організації праці 

робітника, реалізації його здібностей, соціальних відносинах.  

Важливим аспектом є також розробка мотиваційної основи ефективної ді-

яльності. За останнє десятиріччя підвищився інтерес до кваліфікації людей, ви-

конання ними поставлених завдань, перепідготовки, готовності оволодівати но-

вими знаннями, завдяки чому зростає людський капітал. Подібна думка відби-

вається в працях Ф. Достоєвського: „Тоді тільки людство і буде жити повним 



 

життям, коли кожний народ розвинеться на своїх засадах і принесе від себе в 

загальну суму життя яку-небудь особливо розвинену сторону”. 

Різні методи і норми, встановлені для визначення ефективності інвестицій 

в людський капітал, розроблені на основі як різних стилів управління і компле-

ксу економічних чинників, так й етичних норм і психофізіологічних чинників. 

Від суми затрат на виробництво залежить розвиток підприємства. Однак на 

сьогоднішній день управління людськими ресурсами характеризується новими, 

більш раціональними методами, які сформували основу підвищення продукти-

вності виробництва. Працівники підприємства зі своїм людським капіталом фо-

рмують підґрунтя для зростання добробуту. 

Витрати на освіту мають велике значення для забезпечення валового наці-

онального продукту. Японія, наприклад, саме за рахунок освітнього чиннику і 

технічного прогресу в 70-ті роки минулого століття за 10 років збільшила у два 

рази національний доход. В різних країнах з кожним роком збільшуються ви-

трати на навчання. В Японії щорічно на розвиток науки і техніки витрачають $ 

40 млрд.   

Японці, до речі, близько підійшли до розгадки таємниць раку та інших ва-

жких захворювань. В кінцевому рахунку орієнтація управлінської діяльності на 

людський капітал визначає ефективність виробництва (табл. 1). Японські під-

приємства застосовують систему в своїй діяльності, за якої велика увага приді-

ляється навчанню робітників і управлінню, від чого залежить якість продукції.  

Таблиця 1 

Економічні показники Японії 
Показник 1970-1980 роки 1990-2000 роки 

Місце, що займала Японія за валовим національним 
доходом на душу населення 

28 2 

Період оновлення верстатного парку, роки  5 
Місце, що займала Японія по автомобілебудуванню, 
виробництву техніки 

 1 

Питома вага дефектів на виробництві, %  0,002 
Термін видання книги, місяці  3 
Середня тривалість робочого дня, години  12 
Виробництво сталі, млн. тон 7,0 120,0 
Рівень безробіття, %  2,8 
Середня заробітна плата, тис. йєн    500,0 



 

В багатьох розвинених країнах капіталовкладення не мають великого зна-

чення, наголос робиться на управлінні продуктивністю праці робітників, а та-

кож управлінні їх людським капіталом. На сьогодні зрозуміло, що в Україні є 

всі передумови для переходу від менеджменту виробництва до організації 

управлінської діяльності стосовно задоволення потреб людей та інвестицій у 

відтворення людського капіталу. 

   

                                                                                        Оксана НЕЖЕНЕЦЬ  

Сумський національний аграрний університет  

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН У ЦУКРОБУРЯКОВОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

 Однією з найважливіших передумов вирішення великомасштабних і бага-

тоцільових завдань і проблем, подібних тим, які в останні роки стоять перед 

сільським господарством України, є їх всебічно відпрацьоване нормативно-

правове, насамперед законодавче забезпечення.  

Щонайменше недооцінка вихідних положень може стати причиною вели-

ких не тільки соціально-економічних, а й політичних втрат з усіма негативними 

наслідками. Це повною мірою стосується сучасного етапу розвитку цукробуря-

кового виробництва з його надміру великими складностями. Глибока криза в 

ньому зумовлена сукупністю причин, зокрема, однією з найважливіших серед 

них – недосконалістю законодавчої бази аграрної політики. 

 Так, виданий Президентом України Указ „Про заходи щодо регулювання 

аграрних відносин” від 18 січня 1995 р. № 63  не був ефективний відносно бу-

рякоцукрової галузі, а саме у розвитку відносин між виробниками та перероб-

никами цукросировини. 

 Згідно цього Указу виробники цукрових буряків мали самостійно розпо-

ряджатися продукцією переробки і свої прибутки отримувати шляхом реалізації 

цукру, меляси, жому за договорами через біржі, торгівельні дома та посередни-

цькі організації. Виникла дуже велика кількість посередників, які стали дикту-



 

вати ціни реалізації цукру. В результаті вийшла Постанова Кабінету Міністрів 

України „Про збільшення обсягів виробництва цукру й упорядкування його ре-

алізації” № 1062 від 6 вересня 1996 р. В цій Постанові вводиться пропорція 

розподілу кінцевої продукції: 30% - цукровим заводам, 70 % - сільськогоспо-

дарським підприємствам. Але, плата за переробку сировини в такому співвід-

ношенні не покривала реальних витрат заводу. Чисельні спроби переглянути 

співвідношення „справедливого” розподілу цукру не мали успіху, оскільки роз-

поділ пропорційно до витрат завжди орієнтуватиме їх на збільшення, тобто 

унеможливлює виробництво дешевого та конкурентного цукру. Виходячи з 

цього, була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України „Про регулювання 

ринку цукру” від 24 травня 1997 р. № 490. На основі цієї Постанови були вста-

новлені квоти поставки цукру на внутрішній ринок (1500 тис. т), мінімальні ці-

ни на цукор (1190 грн/т) та цукрові буряки (70 грн/т). Однак, прийнята Поста-

нова не дала бажаних результатів, навіть при відміні Положення про мінімальні 

ціни у наступній Постанові № 814 від 04 серпня 1997 р. Ця Постанова не змогла 

врегулювати товарно-грошові відносини в бурякоцукровому підкомплексі, 

оскільки не відбулося відміни давальницької схеми переробки цукрових буря-

ків. 

У 1999 році був прийнятий Закон України „Про державне регулювання ви-

робництва і реалізації цукру” № 758 від 17 червня. Цей Закон передбачає щорі-

чне визначення Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на цукрові буря-

ки з урахуванням базисної цукристості із застосуванням щомісячних індексів 

інфляції. На основі цього Закону починаючи з 2000 р. було прийнято ряд По-

станов Кабінету Міністрів України щодо питань державного регулювання ви-

робництва і реалізації цукру (№868 від 2 червня 2000 р. , № 201 від 1 березня 

2001 р., № 1977 від 25 грудня 2002 р., № 117 від 4 лютого 2004р., № 289 від 13 

квітня 2005 р.), в яких була розроблена схема товарно-грошових відносин, на 

основі встановлення мінімальних цін на цукор та цукрові буряки. 

На практиці, починаючи з 2000 року, визначення розміру мінімальних цін 

на цукрові буряки та цукор проводяться з урахуванням загальнонаціональної 



 

собівартості виробництва відповідних видів продукції. При цьому в розрахун-

ках використовуються нормативи забезпечення матеріально-технічними ресур-

сами на 1 т продукції, ринкові оптово-відпускні ціни, мінімальна врожайність з 

урахуванням базисної цукристості, а також норма витрат сировини для одер-

жання 1 т цукру [1]. 

Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 

2000 р. № 868, для визначення мінімальних цін на цукрові буряки у разі відхи-

лення їх цукристості від базисної, яка складає 16 %, застосовуються перерахун-

ки цін, хоча на практиці вони часто не діють. Для забезпечення об’єктивності 

встановлення рівня якості і величини ціни на буряки показник цукристості по-

винен визначатися незалежною лабораторією. Інакше необ’єктивність визна-

чення загальної забрудненості цукристості коренеплодів – це ще один шлях не-

виправданого вимивання коштів із сфери виробництва сировини [2]. Ефективне 

функціонування  та розвиток бурякоцукрового виробництва в  Україні немож-

ливий без покращення  його нормативно-правової бази. Так 16 лютого у Верхо-

вній Раді були слухання про законодавче забезпечення розвитку бурякоцукро-

вого комплексу України. На думку міністра аграрної політики О. Баранівського 

держава в змозі подолати всі недоліки в солодкій галузі. За результатами слу-

хань прийнято низку рішень. Сподіваємося, що держава реалізує заходи держа-

вного впливу для подолання системної кризи та створення регульованого ринку 

цукру. 
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ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В 

УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ  І ШЛЯХИ  КОМПРОМІСУ  

Півтора десятиліття тому була втілена споконвічна мрія українського на-

роду про власну  державність. Перед новоствореною українською незалежною 

державою постало питання формування економічних, правових і політичних 

інституцій, демократичного суспільства. 

На жаль, наша держава не посіла належного місця у світових економічних 

процесах, їй майже  постійно відводиться роль аутсайдера. Фундаментальною 

засадою входження України у світовий економічний та політичний простір є 

розбудова національної економіки, лише самодостатність, гнучкість та ефекти-

вність, функціонування якої може викликати зацікавленість світового співтова-

риства. З іншого боку цей процес має бути підпорядкований економічним, по-

літичним і правовим вимогам сьогодення, що забезпечать поступове залучення 

України до світових глобалізаційних тенденцій. 

Здобуття окремих демократичних свобод, що мало місце в Україні, не 

означає вирішення всіх проблем нашої держави. Лише позитивна динаміка 

зрушень в  економіці і підвищення рівня добробуту населення свідчитиме про 

наявність реальних здобутків. 

Безсумнівно, що перехід від ринкової економіки до планової не представ-

ляє великих проблем, тоді як, навпаки, зміна планової економіки вільним рин-

ковим соціально орієнтованим  господарством, що діє за умов існування грома-

дянського суспільства, пов’язана із рядом труднощів. Оскільки українське сус-

пільство остаточно позбулося ілюзії про “стрибкоподібне входження у світле 

ринкове   майбутнє”, розбудова нової економічної системи повинна  супрово-

джуватися формуванням мережі інституцій, притаманних ринковій економіці.  

Цей процес значно ускладнюється  антагонізмом між двома основними  напря-

мками соціально-економічного розвитку. Перший характеризується збережен-

ням національної  ідентичності економічної і політичної систем. Другий мис-

литься в контексті світових трансформаційних змін, глобалізаційних процесів і 

транскордонного співробітництва. 



 

Попри існування необмеженої пропозиції різних моделей і “напівмоделей” 

економічної трансформації Україна і досі не має цілісної теоретичної доктрини 

ринкових перетворень. Особливої гостроти набула проблема суспільно-

економічної самоорганізації, що лежить  в площині догматичності вітчизняної 

економічної науки та інертності українського  суспільства. Детального вивчен-

ня  вимагає роль і місце держави у згаданому процесі. 

Формування ринкової економіки з соціальними орієнтирами має відбува-

тись за участю держави і спиратися на ліберальний образ людини, наділеної 

особистою свободою і відповідальністю, субсидіарністю та солідарністю. Важ-

ливими  передумовами для створення гуманного суспільства та досягнення 

економічних успіхів є приватна  ініціатива в рамках правового регулювання, 

яке може забезпечити вільну конкуренцію (один із найважливіших регуляторів 

ринку) та  необхідне соціальне вирівнювання, що спрямоване проти економіч-

ної супервлади та надмірного інтервенціоналізму з боку держави. 

Питання економічних трансформацій тісно пов’язане з врегулюванням за-

конодавчої бази. Нормативно-правового забезпечення вимагає закріплення ат-

рибутивних ознак ринкової економіки із чіткими соціальними орієнтирами. З 

одного боку, має бути реалізована  стаття 13 Конституції України, що декларує: 

“Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарю-

вання, соціальну спрямованість економіки”. З іншого боку, існує необхідність 

послаблення негативних соціально-економічних наслідків неконкурентної при-

ватизації крупного виробництва, таких як міжгруповий розподіл основних дер-

жавних економічних ресурсів і глибоко нерівномірне розшарування українсько-

го суспільства. 

Подоланню негативних економічних явищ сприятиме усвідомлення, що 

визначальною для України є не лише фінансова криза, а її органічне  поєднання 

із інституційною кризою державного управління, системи  прийняття ухвал і 

втілення їх у життя.  Прийняття кон’юнктурних рішень, надання можливостей 

для великомасштабних фінансових махінацій і відверте сприяння їм, викорис-

тання владних і адміністративних повноважень у приватних цілях спричинили 



 

руйнування національної економіки не меншою мірою, ніж власне економічні 

фактори. Було нанесено відчутний удар  по експортно-орієнтованому виробни-

цтву та конкурентоспроможності національних підприємств на внутрішньому 

ринку у порівнянні з іноземними виробниками. 

Для успішного вирішення проблем вітчизняної економіки керівництво має 

прислухатися до думки, яку чітко сформулював Уолтер Ліппманн.  Йдеться про 

те, що “у вільному суспільстві держава не  керує справами людей. Вона забез-

печує справедливість  поміж людьми, що керуються власними справами”. 

Розбудова державою дієвого апарату ринкових інституцій і забезпечення 

функціонування механізму вільної конкуренції є доцільними, на думку автора, 

кроками в діяльності керівництва. Дана стратегія передбачає оптимальну заміну 

соціальної доброчинності (бюджети “проїдання”) пріоритетністю економічної 

ефективності (бюджети “розвитку”). Забезпечення конкуренції (невід’ємного  

елемента ринкової економіки) слугуватиме своєрідним регулятором, що стиму-

люватиме суб’єктів господарювання до підвищення ефективності використання 

наявних обмежених виробничих ресурсів і оптимізації задоволення потреб. 

Ефективність виробництва передбачає впровадження ресурсозберігаючих 

технологій та інших здобутків науково-технічного прогресу. Збільшення обся-

гів виробництва товарів і послуг, через реалізацію механізму фіскальної полі-

тики, повинно призвести до збільшення податкових надходжень до бюджету. Ці 

надходження мають бути раціонально розподілені відповідними державними 

керівними органами між соціальними програмами і фінансуванням виробницт-

ва. Таким чином, можна забезпечити стабільне економічне зростання з одноча-

сним підвищенням рівня соціального добробуту населення. 

На даному етапі державного будівництва економічний успіх та ефективне 

розширене суспільне відтворення нерозривно пов’язане з позицією влади в 

цьому процесі. Вона повинна, відповідно до Конституції України, дбати “про 

забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя”.  Впевнена і послі-

довна розбудова національної економіки України є єдиним шляхом включення 

нашої держави та її народу до загальносвітового цивілізаційного процесу. 



 

 

Олександра ОВСЯНЮК-БЕРДАДІНА  

Тернопільський державний економічний університет  

 

ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

ПОСЛУГ 

Повноцінний соціальний та економічний розвиток України неможливий 

без ефективного функціонування системи державних закупівель, яка забезпечує 

взаємодію між усіма інституційними одиницями економічної системи та є по-

тужним каталізатором позитивних макроекономічних зрушень. Однак, навіть 

враховуючи екстенсивні позитивні тенденції розвитку даної системи (за про-

гнозом із врахуванням річного коливання кількості торгів за останні 4 роки та 

ситуації, що склалася у сфері державних закупівель у першому півріччі 2005 

року, кількість торгів за 2005 рік буде збільшена на 2,6 %), є очевидним вплив 

великої кількості чинників , що стримують інтенсивний розвиток системи дер-

жавних закупівель, а отже, і вітчизняної економічної системи загалом.  

    Проведений аналіз нормативно-правової бази та статистичних даних 

щодо функціонування системи державних закупівель послуг  дозволяє згрупу-

вати усю систему факторів впливу за такими ознаками: за результативністю; за 

сферою впливу; за характером впливу; за джерелами виникнення. Зокрема, за 

результативністю ми розрізняємо: фактори позитивного впливу, фактори нега-

тивного впливу; за сферою впливу: на організаційну структуру, на функціона-

льний механізм; за характером впливу: прямі, опосередковані; за джерелами 

виникнення:  внутрішні,  зовнішні. 

   Ввівши таку класифікацію факторів впливу на функціонування системи 

державних закупівель слід зазначити очевидну умовність такого поділу, однак 

який, на нашу думку, буде мати практичну цінність при розробці шляхів вдос-

коналення та  оптимізованої моделі  проведення державних закупівель на мак-

роекономічному та мезорівні. 



 

 Розглянемо детальніше дію цих факторів на функціонування системи 

державних закупівель на сучасному етапі.  

Таблиця 1 

Аналіз факторів впливу на функціонування механізму державних за-

купівель послуг 
№ 
п/п 

Фактори впливу Вплив факторів на функціонування системи держав-
них закупівель 

1 Позитивного впливу          
(враховуючи наведене 
нижче носять переважно 
декларований характер) 

- закріплення прогресивних, з врахуванням сучасних  те-
нденцій розвитку економічної системи;  
- розширення інформаційного забезпечення; 
- поступове збільшення кількості вузькоспеціалізованих 
фахівців сфери державних закупівель 

2 Негативного впливу - неузгодженість у використанні інформаційних систем 
при державних закупівлях, що в кінцевому випадку при-
водить до додаткових витрат бюджетних коштів (за прей-
скурантом за послуги системи „Електронні державні за-
купівлі України” розміщення необхідного обсягу інфор-
мації через заповнення відповідних форм після процеду-
ри реєстрації лише для однієї області в середньому стано-
вило б близько 1 млн. грн.) 

3 Вплив на організаційну 
структуру  

- створення Тендерної палати України як форми громад-
ського контролю у сфері державних закупівель; 
- створення системи органів державного нагляду і конт-
ролю у сфері державних закупівель (Наглядова рада за 
діяльністю Тендерної палати, казначейське обслугову-
вання процедури  державних  закупівель тощо).  

4 Вплив на функціональ-
ну структуру 

- розширення видів процедур проведення державних за-
купівель; 
- уточнення порядку здійснення закупівель товарів, робіт 
і послуг за державні кошти. 

5 Прямого впливу - зміна цінового критерію оцінки тендерних пропозицій; 
- введення нової процедури закупівлі (редукціон) 

6 Опосередкованого впли-
ву 

- ефективність діалогу та консенсусу державного і під-
приємницького секторів; 
- рівень довіри до державного сектору; 
- податкове навантаження на вітчизняного товаровироб-
ника; 

7 Внутрішні  - дієвість автоматизації процесів державних закупівель; 
- ефективність горизонтальних та вертикальних зв’язків 
всередині системи державних закупівель; 
- темпи розвитку сфери послуг в економічній системі; 

8 Зовнішні - зміни фінансово-бюджетного, грошово-кредитного, ці-
нового регулювання економічної системи; 
- інтеграція України у Світову організацію торгівлі(СОТ). 
 

 



 

   Враховуючи значне зростання обсягів закупівель послуг за державні ко-

шти та очевидну першочерговість застосування системи державних закупівель 

для забезпечення потреб як сектору державного управління, так і суспільства в 

цілому, необхідним вважається введення у систему державних закупівель по-

слуг дієвих інструментів з метою взаємоузгодження та взаємодоповнення фак-

торів лише у позитивному векторі їх впливу.   

 

Ірина Окоркова, Ганна Юр’єва 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У КОНТЕКСТІ 

ЗАДОВОЛЕННЯ ОСОБИСТИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ПОТРЕБ 

Мотивація є рушійною силою нашого життя. Вона може переконувати, 

спонукувати й підштовхувати нас уперед - до вчинку. Іншими словами, моти-

вацію можна визначити як спонукання до дії. Це та сила, що може, без перебі-

льшень, змінити ваше життя. За останні сорок років була розроблена величезна 

кількість теорій мотивації до праці. Ряд дослідників виділяють сім основних те-

орій: теорію ієрархії потреб, теорію рівності, теорію очікування, теорію підкрі-

плення, теорію постановки цілей, теорію саморегуляції, теорію характеристик 

роботи. Проаналізувавши різні матеріали досліджень і численні теорії мотива-

ції, можна виділити сім способів підвищення рівня мотивації працівників в ор-

ганізаціях: мотиви й цінності працівників повинні підходити для роботи, на яку 

вони призначаються; визначити мету роботи, зробивши їх ясними, досить важ-

кими, привабливими й досяжними; зробити роботу привабливою й погодиться з 

мотивами й цінностями працівників; забезпечити працівників кадровими й ма-

теріальними ресурсами, які будуть сприяти їх ефективності; створити сприят-

ливе соціальне середовище; заохотити успішне виконання роботи; створити уз-

годжену, гармонійну соціотехнічну систему із цих елементів. 

Як наслідок з теорій професійної мотивації, жодна з них повністю не вра-

ховує всі ці сім способів. Однак кожна з теорій може бути спрямована на деякі з 



 

них, що дозволяє нам зробити висновок про те, що кожна теорія мотивації до 

праці пропонує щось цінне для розуміння цього досить складного процесу. 

Неминуче виникає питання про те, яка з теорій має найбільшу практичну 

цінність. Мітчелл (Мitchell, 1997) стверджує, що варто починати з розпізнаван-

ня проблеми. Поведінка має три фактори: мотивацію, здатності й обмеження. 

Вихідна точка нашого аналізу-обмеження. У багатьох випадках усунення об-

межень і організаційних перешкод не тільки допомагає, але й може бути значно 

більш ефективним, ніж спроби підвищити рівень навичок або мотивації. 

Якщо й після усунення обмежень проблема зберігається, варто звернути 

увагу на здатності й навички – визначити чи пов’язана проблема зі здатностя-

ми. Можливо, для рішення проблеми відсутні необхідні навички, і зусилля не 

можуть компенсувати їх відсутність. Якщо справа не в здатностях, проблема, 

імовірно, має виражений мотиваційний компонент. Однак існує кілька видів 

мотиваційних проблем. Відсутності вираженої мети, відчуття причетності до 

процесу, апатія припускає проблему активності. 

На наш погляд, переконавшись у наявності мотиваційної проблеми й ви-

значивши, який з мотиваційних процесів (активація, спрямованість, інтенсив-

ність, наполегливість) відіграє ключову роль, потрібно «погодити» обрану мо-

тиваційну стратегію з організаційним процесом. 

Очевидно, не існує якоїсь універсальної теорії мотивації. Різні групи тео-

рій ефективні в різних умовах залежно від таких факторів, як ступінь складнос-

ті завдання й тривалості тимчасового періоду. Аналогічно одні мотиваційні те-

орії припускають високий ступінь самоврядування, наприклад високий рівень 

самосвідомості, одержання зворотного зв'язка, визначення стратегій. Прикла-

дом служить теорія саморегуляції. В інших мотиваційних теоріях використо-

вуються такі механізми як, наприклад, уроджені потреби. Існують також інди-

відуальні розходження, пов'язані з мотивацією. Нарешті, Эрец (Erez,1997) під-

креслює важливість культурних розходжень у мотивації до праці. У різних 

культурах у різній мірі заохочуються індивідуальні й колективні досягнення, 

що є додатковим чинником, що розвиває або придушує мотивацію.  



 

Відзначимо, що мотивація до професійної діяльності має масу причин і ка-

талізаторів, тому не існує якогось простого рішення або «єдино вірного спосо-

бу» мотивувати людину або групу людей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ В КОНТЕКСТІ 

СТРАТЕГІЧНОГО І ТАКТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

Як відомо, одним з найважливіших завдань стратегічного управління  є  

встановлення і підтримка динамічної взаємодії підприємства із зовнішнім сере-

довищем, що досягається через реалізацію покупцю продукції фірми. Інструме-

нтом, покликаним зв’язувати сферу виробництва зі сферою споживання, забез-

печувати оптимальні пропорції між ними, орієнтувати виробництво на задово-

лення потреб споживачів, є ринок. Однак на сучасному товарному ринку необ-

хідно знизити невизначеність прийнятих рішень, регулювати ступінь ризику, 

обумовленого стихійністю ринкових процесів. Роль інструмента, що обмежує 

ринкову стихійність, виконує маркетинг, що орієнтується на потреби ринку [1]. 

Детальний аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених-

маркетологів дозволив нам виявити п’ять принципових відмінних ознак, які 

притаманні ринку, а саме: багатоструктурність, динамічність, варіабельність, 

циклічність і наявність складних взаємозв’язків [2; 3]. 

Враховуючи характерні особливості та принципові ознаки, притаманні ри-

нку, можна стверджувати, що одним з найважливіших завдань, які стоять перед 

маркетинговим дослідженням, є аналіз стану ринку та виявлення його причин-

но-наслідкових зв’язків, тобто аналіз кон’юнктури ринку, який охоплює широ-

ке коло найрізноманітніших питань виробничого, комерційного, технічного і 

економічного характеру, що дає змогу виявити основні напрямки господарсько-

го розвитку кожного суб’єкта ринкових відносин, стан речей і ситуацію, що 

склалися у певний період як результат взаємодії різноманітних чинників [4]. 



 

Завдання аналізу кон’юнктури ринку зорієнтоване на всебічну, взаємо-

пов’язану характеристику стану ринку в цілому та окремих його елементів і ча-

стин. Реалізація цих завдань здійснюється в два етапи. На першому дається ха-

рактеристика масштабів і типологія ринку, його головні пропорції, вектор і 

швидкість змін основних параметрів, стійкості його розвитку. Другий, більш 

високий рівень аналізу, має на меті виявлення причинно-наслідкових зв’язків, 

умов, що визначають ринкову ситуацію, і на цій основі прогнозування 

кон’юнктури, висновків щодо перспективності розвитку ринку з позицій марке-

тингу фірм [5]. 

Виходячи з стратегічних цілей, які стоять перед кон’юнктури досліджен-

ням, пропонуємо побудувати систему показників, яка складається з трьох осно-

вних блоків, а саме показників масштабу і типу ринку, функціонування ринко-

вого механізму та тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності, які в 

свою чергу мають складну ієрархічно побудовану структуру (рис. 1). 

Вважаємо, що запропонована нами система показників кон’юнктури ринку 

відображає всі сторони функціонування ринкового механізму. Результати до-

слідження можуть застосовуватись при об’єктивній оцінці діяльності підприєм-

ства на ринку, відслідковуванні змін в зовнішньому середовищі та формуванні 

стратегії маркетингу, підтримці прийняття стратегічних і тактичних управлін-

ських рішень, отриманні конкурентних переваг, зниженні ризиків і невизначе-

ності та, в кінцевому результаті, конкурентоспроможності підприємства в умо-

вах ринку. 

Література 

1. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. 

Пер. с фр. – СПб – М.: Наука, 1996.  

2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, про-

гноз. – М.: Финансы и статистика, 2001.  

3. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-

89, 1998.  



 

4. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований. Учебное пособие. 

– СПб.: Издательство ДНК, 2003. 

5. Статистика рынка товаров и услуг.: Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. / 

Под ред. И.К. Беляевского – М.: Финансы и статистика, 2003. 

 

Юлія ПАЛАМАРЮК  

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

РОЗВИТОК МЕРЕЖИВОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

На Україну мережевий маркетинг прийшов зовсім недавно. Тому його не 

завжди правильно сприймають у нас, хоча велика кількість українців досягла в 

цьому бізнесі значних успіхів. 

У роботах вчених можемо спостерігати таку тенденцію до визначення по-

няття  мереживого маркетингу  (БММ)  -  діяльність юридичної  чи  фізичної  

осіб,  яка  полягає  в  створенні багаторівневих мереж дистриб'юторів на підста-
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Рис. 1. Система показників кон’юнктури ринку 

Продаж 
(попит) 



 

ві цивільно-правових угод з метою реалізації товарів чи послуг, виплати дис-

триб'юторам винагород за реалізацію таких товарів і  послуг  кінцевому спожи-

вачу, або надання пільг (знижок, заохочень) за особисте споживання,  і/або  за  

побудову  багаторівневих  мереж дистриб'юторів, а також діяльність по залу-

ченню потенційних дистриб'юторів до багаторівневої мережі збуту товарів чи 

послуг, яка здійснюється згідно маркетингового плану таких осіб. 

Сприйняття мереживого маркетингу переважно пов'язане з виглядом лю-

дей з великими сумками, повними різноманітного дріб'язкового товару, котрі 

будь-якими шляхами проникають до організацій та осель з проханнями купити 

у них цей товар. Або з презентаціями, на яких розповідають про блискавичне 

збагачення, для чого потрібно відразу підписатись і придбати товару на досить 

велику суму. 

В Україні він поширює свою ходу у діяльності різних напрямків і сфер. 

Дійсно, хто почав від самого початку, часто зараз є на вершині багатства. Сис-

тема мережевого маркетингу продумана настільки досконало, що сіть, створена 

людиною, при подальшому розгалуженні працює вже сама.  

Для отримання грошового прибутку в сітьовому маркетингу доцільним є 

використання одного з трьох методів, а саме: оптова торгівля(теплий ринок, 

другорядний і холодний ринок), роздрібна торгівля (оптова скидка), через 

отримання роялті (комісійних-відсотків від виконаного продажу). 

Специфіка продаж є складною ще попри те  що реалізується практично од-

нотипний товар, котрий потрібно донести до  конкретного покупця або переко-

нати  його в потребі придбати саме його. Постійно потрібно продумувати, як з 

максимальним ефектом використати час у процесі: від реклами та перших кро-

ків до заключення операції продажу. При   розповсюдженні   інформації   через 

знайомих, близьких та друзів, виникають різні проблеми,  а отже має бути по-

стійний контроль   якості  продукції   або   послуг, врешті-решт    виникнуть    

проблеми погіршення або розриву довготривалих, дружніх відносин втрати клі-

єнта.  



 

У багатьох компаніях мережевого маркетингу, при добре налагодженій 

маркетинговій роботі, основна проблема подальшого розвитку полягає в тому, 

що у багатьох дистриб'юторів відсутня відповідна освіта і досвід роботи з кліє-

нтами. Правильно розроблена та поставлена система обслуговування, являється 

кращим досягненням для реалізації високоякісної продукції; показником гаран-

тії та якості роботи. Робити бізнес потрібно грамотно, при правильно сформо-

ваному взаємозв'язку всіх структур, які мають відношення до продукції.  

Для правильного функціонування систем мережевого маркетингу, покра-

щення обслуговування споживачів, соціально правового захисту працівників, 

задіяних у роботі потрібен закон, який би регулював та контролював такого ро-

ду діяльність. Тому, що на даний час практично відсутній взаємозв'язок держа-

вного та професійного підходу до багатьох проблем цієї нової галузі у системі 

обслуговування. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА 

Переваги ринкової економіки підкріплені досвідом розвитку багатьох кра-

їн світу. Проте на практиці ринок не є ідеальною формою організації суспільно-

го виробництва. Він має певні обмеження, подолання яких є завданням уряду, 

тому у чистій формі ринкова економіка не існує в жодній країні. Ринковий ме-

ханізм доповнюється системою державного регулювання, оскільки він не здат-

ний автоматично регулювати всі економічні і соціальні процеси в інтересах 

всього суспільства та кожного громадянина. Механізм державного регулювання 

призначений для створення нормальних умов функціонування ринку, нейтралі-



 

зації негативних наслідків і вирішення проблем, які не під силу ринковому ме-

ханізму.  

Державне регулювання має бути механізмом погодження інтересів різних 

суб’єктів економіки, проте воно не повинно розривати ринкові зв’язки, руйну-

вати сам ринковий механізм. З огляду на це виникла необхідність в розробці 

більш ґрунтовної стратегії впливу держави, яка б виступала координатором 

розвитку економіки країни. 

Логіка державного регулювання виробляється в ході аналітичної роботи і 

включає аналіз вихідного рівня розвитку національної економіки і її можливос-

тей в кожному окремому випадку. Формування системи державного регулю-

вання в Україні залежить від низки чинників об’єктивного та суб’єктивного ха-

рактеру. 

До об’єктивних чинників слід віднести: розвал Радянського Союзу і розрив 

традиційних економічних зв’язків; високу сировинну, в першу чергу енергети-

чну, залежність від інших країн; деформовану, нераціональну, неефективну 

структуру народного господарства (високомонополізовану, мілітаризовану еко-

номіку з могутнім індустріальним потенціалом, який піддається структурній 

перебудові); ресурсоємке, затратне виробництво, що значною мірою немає за-

мкнутого циклу; велику залежність від іноземної допомоги; високу ціну за Чо-

рнобильську катастрофу (фінансові, матеріальні, моральні втрати); широкий ті-

ньовий сектор тощо. 

До чинників суб’єктивного характеру відносяться: повільний процес здій-

снення ринкових перетворень; непідготовленість уряду і населення до рефор-

мування, важкий і болісний процес адаптації до нього; невпорядкованість від-

носин між основними гілками влади, низький рівень законодавчого забезпечен-

ня реформ, самоусунення держави від виконання своїх функцій, помилки, про-

рахунки уряду на початковому етапі ринкових перетворень; недостатність ква-

ліфікованих фахівців (команди реформаторів); політична нестабільність; зрос-

тання соціальної напруги, велика диференціація доходів, зубожіння значної ча-

стини населення; традиції державного патерналізму; українська ментальність 



 

(соціально-психологічні особливості нації): консерватизм, обережність, безме-

жне терпіння, утриманські настрої, надія на когось. 

Дослідження проблем необхідності і формування системи державного ре-

гулювання економіки України дозволило виділити її специфічні риси, які обу-

мовлені: підірваною, але повністю не демонтованою адміністративно-

командною системою управління, значним державним сектором і неефективні-

стю його управління, ігноруванням соціальних чинників економічного розвит-

ку, незбалансованістю народного господарства, значним внутрішнім і зовніш-

нім боргом, слабкою мотивацією до стратегічної діяльності, переважанням так-

тичного управління, відсутністю ефективних стимулів до високопродуктивної 

праці та інтересу до виробничого нагромадження, нераціональною організацій-

ною структурою управління, традиційним бюрократизмом і корумпованістю 

службовців. 

Стратегічною метою державного регулювання трансформаційної України є 

створення макро- та мікроекономічних умов, що забезпечать повноцінне функ-

ціонування ринкових регуляторів, ефективну діяльність суб’єктів господарю-

вання, становлення конкурентоспроможного національного виробництва, зба-

лансований і стабільний економічний розвиток. Особливу увагу, на наш погляд, 

слід приділити забезпеченню реалізації соціальних цілей суспільства, створення 

гідних умов життя і праці громадян України, задоволення їх потреб. В реаліза-

ції стратегічних цілей держава виступає: як ініціатор реформування і гарант 

правового забезпечення господарських відносин у всіх сферах діяльності, за-

конності і охорони прав громадян як споживачів товарів і послуг,  так і їх виро-

бників; як учасник – партнер підприємницької діяльності, спрямованої на оде-

ржання прибутку, з додержанням всіх норм щодо ризику і майнової відповіда-

льності у цілях, визначених організаційно-правовими формами (незалежно від 

частки в них державної власності); як провідник структурної політики розвитку 

торгівлі через систему органів державно-виконавчої і законодавчої влади. 

Таким чином, в країнах, що здійснюють перехід від адміністративно-

командної системи управління до ринкової, трансформацію одержавленої еко-



 

номіки в ринкову, не допускаючи хаосу і стихійних руйнівних процесів, що 

відкидають країни далеко назад, може втілити в життя тільки держава. Саме 

вона, маючи чітку стратегію із реформування і використовуючи весь арсенал 

засобів, що є в її розпорядженні, здатна у відносно короткі строки і з меншими 

втратами створити умови для становлення цивілізованих соціально-

економічних відносин і найбільш повного задоволення потреб суспільства. 

 

Інна ПЕТРОВА, Ігор ГЕРАСИМЕНКО 

Донецький державний університет управління 

 

ФАКТОРИ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Для будь-якої економічної системи на тім або іншому етапі можна виявити 

стратегію та знайти ключові фактори стабільного розвитку. Останні багато в 

чому визначаються станом продуктивних сил, відносинами власності, соціоку-

льтурними, правовими та релігійними інститутами. Такими факторами є управ-

лінські механізми, що використовують зовнішні умови для посилення системи 

та прагнуть до максимізації внутрішньої ефективності. Вони в першу чергу 

проявляються в макроекономічній політиці, а та створює умови для їхньої ус-

пішної реалізації. 

На тривалому історичному етапі переважно використовувались традиційні 

екстенсивні фактори розвитку, пов'язані із залученням додаткових ресурсів - 

територія та розташовувані природні ресурси, а також населення, пізніше до 

них додався капітал. 

В індустріальній економіці провідними факторами розвитку є: концентра-

ція промислового капіталу; ефективне використання матеріальних ресурсів і за-

собів виробництва, таких, як виробничі фонди, технології та організаційні скла-

дові (включаючи масове виробництво, вертикальну інтеграцію, жорстку органі-

заційну структуру   та поділ  функціональних обов'язків); завоювання частки 

ринку за рахунок цінової конкуренції та влади над споживачем 



 

 (сегментація ринку та установлення власних   стандартів   у   кожному   сегме-

нті, прагнення до максимізації прибутку й вартості компанії, реклама). 

Стимулом розвитку був прибуток у вузькому змісті, тобто фінансовий ре-

зультат, а інші «ефекти» не враховувалися. Саме цей період пов'язаний з нагро-

мадженням капіталу, переділом власності, хижацьким відношенням до природ-

них ресурсів. Базис макроекономічної політики ґрунтувався на розширеному 

відтворенні й підтримці платоспроможного попиту. 

На цей час в Україні модель розвитку на мікрорівні багато в чому базуєть-

ся на перерахованих факторах. Тому лідерами росту є не середній і малий біз-

нес, а великі вертикально інтегровані компанії. Однак оскільки економічна по-

літика, що здійснювалася в останні роки, часто носила однобічний характер, 

відповідаючи інтересам лише сировинних галузей і фінансових суб'єктів, то 

відтворювальні процеси на макрорівні виявилися підірваними.  

У сучасній економіці превалюють інтенсивні фактори розвитку. Принци-

пова відмінність постіндустріальної моделі - зміна цільових орієнтирів діяльно-

сті економічних систем. На макрорівні ними стають багатство, підвищення яко-

сті життя, поліпшення здоров'я населення, охорона навколишнього середовища. 

На мікрорівні це не тільки фінансовий прибуток і капіталізація компанії, але й 

соціальні цілі - від дбайливого відношення до співробітників до турботи про 

навколишнє середовище. Таким чином, сьогодні діяльність передових економі-

чних утворень пов'язана і з максимізацією своєї вартості, і з позитивними зов-

нішніми ефектами, що сприяють розвитку великих систем. 

Нові постіндустріальні фундаментальні фактори розвитку створюються 

об'єктивними змінами, що відбуваються у всіх сферах громадського життя. Ос-

новними моментами, що найбільш впливають на економічні системи, є: глоба-

лізація й жорсткість конкуренції;  прискорення змін (швидкість інновацій і ско-

рочення життєвого циклу товарів і послуг, поява нових технологій); інформа-

ційний прорив (розвиток інформаційних і комунікаційних  технологій, спро-

щення доступу до інформаційних мереж); зростання значимості нематеріальних 



 

ресурсів виробництва (розвиток людського капіталу, соціалізація економічних 

й управлінських відносин). 

Серед факторів стабільного розвитку мікроекономічних систем виділяють-

ся: оптимальне сполучення спеціалізації й диверсифікованості, підкріплене на-

бором компетенцій бізнесу;  концентрація інновацій на пріоритетних напрям-

ках і безперервному вдосконалюванні продукції;  створення нових товарів і ри-

нків за рахунок прогнозування потреб; гнучка оргструктура, оптимізована під 

стратегічні завдання;  перехід від  вертикальної інтеграції до мережних струк-

тур; керування, засноване на знаннях і розвитку людського капіталу, пошук  

кращої практики управління; мотивація співробітників на успіх; об'єднання 

компаній для досягнення синергетичного ефекту. 

Успіх компаній базується на здатності управляти змінами, оскільки сього-

днішні вироби забезпечують тільки тимчасову конкурентну перевагу. Названі 

фактори стабільного розвитку дозволяють формувати організацію, сприйнятли-

ву до змін, сприяють широкому застосуванню інформаційних, комунікаційних 

та інших сучасних технологій. 

 

Олена ПЛЕТНЬОВА   

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА 

ПРАВОВИЙ СТАТУС АНТИМОНОПОЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

Характерною рисою сучасної зовнішньоекономічної політики більшості 

країн світу, в тому числі України, є прагнення досягти спільного ринку. В той 

же час процеси глобалізації світової економіки суттєво підвищують вимоги до 

діяльності органів державної влади тієї чи іншої країни з метою забезпечення її 

місця в економічній та політичній світовій системі. Для України, яка проголо-

сила про намір інтеграції до Європейського союзу (надалі - ЄС), сьогодні акту-

альним є створення нормативно-правової бази, яка б забезпечувала функціону-

вання її державних органів відповідно до європейських стандартів. З метою на-



 

ближення та приведення національного законодавства у відповідність до зако-

нодавства Європейського союзу між Україною та ЄС було укладено Угоду про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариства-

ми від 14.06.1994 року. Зазначена угода визначає 17 галузей законодавства, у 

яких Україні слід перш за все забезпечити адекватні правові норми, в тому чис-

лі - у галузі конкуренції, яка по суті є одним з найпотужніших рушіїв розвитку 

економіки. 

Рішучим і суттєвим кроком на шляху гармонізації українського та євро-

пейського конкурентного законодавства стало прийняття Закону України 

№2210-111 від 11 січня 2001 року „Про захист економічної конкуренції” та ря-

ду нормативних документів, що забезпечують його реалізацію. Зокрема, Зако-

ном України „Про захист економічної конкуренції"" було запроваджено систе-

му дозволів та правових винятків, яка вже понад 40 років проіснувала в країнах 

Європейського союзу. Відповідно до цієї системи Антимонопольний комітет 

України отримав виключне право надавати суб'єктам господарювання дозвіл на 

здійснення антиконкурентних узгоджених дій у виняткових випадках, а також, 

у випадках встановлених законодавством - надавати дозвіл на здійснення су-

б'єктами господарювання економічної концентрації. Впровадження таких норм 

в українське законодавство суттєво наблизило відповідність контролю за до-

триманням антимонопольних вимог в Україні до європейських принципів і ста-

ндартів. Проте особливість становища, що склалося з гармонізацією українсь-

кого і європейського законодавства в галузі захисту конкуренції, полягає в то-

му, що така гармонізація збіглася в часі із дуже серйозною реформою самого 

конкурентного законодавства Європейського союзу. Так, до 01 травня 2004 ро-

ку Європейська комісія була єдиним органом, який мав право надавати суб'єк-

там господарювання країн-членів ЄС індивідуальні дозволи на здійснення узго-

джених дій. Але 16.12.2003 року було прийнято Положення Ради Європи про 

застосування конкурентних правил ЄС №1/2003 (набуло чинності з 01.05.2004 

року), що зумовило значні радикальні зміни в системі застосування конкурент-

них норм Європейського співтовариства. Відповідно до змін, запроваджених 



 

даним положенням, Європейська Комісія відмовилася від свого виключного 

права по наданню індивідуальних дозволів на здійснення узгоджених дій; тепер 

повноваження застосовувати як заборонні, так і виключні правила поділяються 

між Європейською комісією, компетентними державними органами та націона-

льними судами країн-членів ЄС. 

З огляду на останні зміни в конкурентному законодавстві ЄС постає пи-

тання: чи потрібно українським законодавцям слідувати останнім європейським 

тенденціям - адже щойно Україна запровадила в національне законодавство 

традиційну європейську систему дозволів, як законодавці ЄС її скасували. На 

думку Гельмута Шрьодера, провідного експерта проекту TACIS, зміни конку-

рентних норм ЄС та його країн-членів не створюють термінової необхідності 

втручання Верховної Ради України. Адже режим попередніх повідомлень та до-

зволів на узгоджені дії створює чудовий засіб для розвитку усталеної конкурен-

тної політики в країнах з перехідною економікою. Запровадження нових євро-

пейських правил в українське законодавство позбавить Антимонопольний ко-

мітет України можливості ефективного контролю за узгодженою діяльністю, 

яка є потенційно небезпечною для розвитку добросовісної конкуренції, і зава-

жатиме йому у систематичній розробці різнобічної та прозорої політики щодо 

такої діяльності. Все це разом заважатиме створенню справжньої конкурентної 

культури як важливого важелю ринкової економіки. 

Таким чином, можна підсумувати, що реформування українського законо-

давства в умовах світової глобалізації має відбуватися поступово і дуже обере-

жно. Адже нормативне визначення механізмів державного регулювання еконо-

міки - це складне і багатовимірне явище, під час якого необхідно враховувати 

конкретні умови, що склалися в нашій країні, та потреби національної економі-

ки. Останні дослідження рівня монополізації ринків в Україні дозволяють зро-

бити висновок, що економічні умови сьогоднішньої України в багатьох випад-

ках ближче до умов дії європейського законодавства „першого покоління"; то-

му сьогодні нашій державі варто адаптувати саме ті норми, які діяли на відпо-



 

відному етапі розвитку європейських країн, не вдаючись до механічного, абст-

рагованого від реальності копіювання тієї чи іншої схеми. 

 

Роман ПОДОЛЕЦЬ  

Інститут економіки та прогнозування НАН України,  м. Київ 

 

РИНКОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ПАЛИВНО-

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ 

Ринки енергоресурсів (крім нафтопродуктів) сьогодні носять, до певної мі-

ри, формальний характер: тарифи на електроенергію та природний газ для кін-

цевих споживачів майже не визначаються ціновою ринковою кон’юнктурою, а 

регулюються державними органами залежно від вартості зовнішніх поставок, 

собівартості робіт із видобутку, постачання та переробки. Недосконала струк-

тура ринків окремих енергоресурсів та викривлення тарифної політики внаслі-

док адміністративного втручання, що стало причиною появи цінових диспропо-

рцій на вітчизняному енергоринку, у поєднанні з критичною залежністю від ім-

портних поставок з однієї країни, надмірною енергомісткістю вітчизняного ви-

робництва та загальною світовою тенденцією до зростання цін на первинні ви-

ди палива є постійно діючими факторами ризику зростання цін на енергоресур-

си та загалом надійності паливозабезпечення економіки України. 

Сьогодні в Україні діє модель “єдиного оптового покупця”, яка визнана в 

світі найменш ефективною з чотирьох базових моделей енергоринків. Відпові-

дно до цієї моделі вся електроенергія, вироблена в країні крупними електроста-

нціями, реалізується на єдиному оптовому ринку. Функції цього ринку виконує 

державне підприємство “Енергоринок”, що підпорядковане безпосередньо Ка-

бінету Міністрів. Державна монополія на оптову торгівлю електроенергією є 

вкрай зручною для уряду, оскільки дозволяє повністю контролювати рух фінан-

сових потоків у галузі. Проте для учасників енергоринку така модель не забез-

печує достатнього рівня економічної свободи. Зокрема, сьогодні неможливо 

укладати прямі договори між виробниками та споживачами енергії, що сприяло 



 

б встановленню об’єктивно обумовленої ринкової ціни на електроенергію, в 

першу чергу, для великих промислових споживачів. Така можливість передба-

чена у Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії, 

затвердженої Постановою КМУ № 1789 від 16.11.02. Прямі договірні взаємо-

відносини між виробниками електроенергії − з однієї сторони, і постачальника-

ми та споживачами − з іншої, передбачається запровадити на другому етапі ре-

алізації Концепції у 2006 році. В ході другого етапу планується також відпра-

цювати елементи роботи так званого “балансуючого ринку”. Передбачається, 

що в цей період в Україні паралельно співіснуватимуть “старий” державно-

монопольний і “новий” конкурентний енергоринки. На третьому етапі “старий” 

ринок повністю припинить своє існування. 

Перехід до повномасштабного конкурентного енергоринку планується за-

вершити до 2008 року. До цього часу атомні і теплові електростанції (АЕС і 

ТЕС), а також теплоелектроцентралі (ТЕЦ) отримають право вільного і безпе-

решкодного продажу електроенергії безпосередньо як енергопостачальникам, 

так і споживачам. Фінансовий посередник у вигляді держпідприємства “Енер-

горинок” на той час має припинити своє існування. 

Для успішного впровадження конкурентного енергоринку слід також ство-

рити передумови для формування в Україні ефективних ринків газу і вугілля, а 

також сформувати в галузі ринок допоміжних послуг. Потребує законодавчого 

визначення і статус НКРЕ (Національної комісії з питань регулювання електро-

енергетики). Комісія має перетворитися на незалежний орган виконавчої влади, 

що унеможливить адміністративне втручання в роботу ринку. Важливим за-

вданням є також розробка і ухвалення кодексу електромереж. 

Питання поставок природного газу до України стало традиційною темою 

переговорів на найвищому державному рівні, говорить про надмірну політиза-

цію даної проблеми, вирішення якої вийшло за рамки виключно економічної 

площини. Неодноразові заяви російської сторони щодо можливої відмови від 

підняття цін на природний газ в обмін на передачу прав управління українсь-

кою газотранспортною системою є черговим підтвердженням такої тези.  



 

З огляду на структуру постачання первинних енергоресурсів для виробни-

цтва електроенергії, за вказаного сценарію розвитку подій загальна собівартість 

виробленої в Україні електроенергії може зрости на 7,7%. Проте, як зазначалося 

раніше, темпи зростання тарифів на електроенергію не будуть перевищувати 3-

5% щомісячно, а подорожчання газу стане лише додатковим довгостроковим 

фактором такого зростання. 

Пошук виходу з ситуації, що склалася, знову ж таки зводиться до рекомен-

дацій щодо удосконалення існуючої моделі ринку природного газу в Україні. 

Основними постачальниками газу власного видобутку на вітчизняний ринок є 

структурна складова НАК “Нафтогаз України” ВАТ “Укрнафта” та незалежні 

підприємства з видобування та постачання газу, на які припадає до 18% постав-

леного газу. Найбільшим оператором на внутрішньому ринку є ДК “Газ Украї-

ни”, що реалізую природний та скраплений газ населенню, комунально-

побутовим підприємствам, бюджетним організаціям, а також промисловим 

споживачам, енергогенеруючим компаніям Мінпаливенерго та іншим суб’єктам 

підприємницької діяльності (близько 83 відсотків всього реалізованого газу). З 

впровадженням лібералізованої моделі ринку та появою нових ринкових аген-

тів, в тому числі іноземних, ціна на газ буде визначатися попитом і пропозиці-

єю, а не адміністративним установками. 

Для чіткішої картини необхідно створити оптимальні ринкові умови для 

різних сегментів ринку газу. По-перше, конкурентні відносини мають бути 

створені в таких секторах, як видобуток та роздрібний продаж газу. Водночас, 

регулювання тарифів для транспортних і розподільних мереж має здійснювати-

ся державою або незалежним регуляторним органом. Причому цей орган має 

забезпечувати рівний доступ всіх суб’єктів ринку до транспортних магістралей. 

Таким чином, конкуренція між роздрібними продавцями газу забезпечить при-

йнятні рівні цін, а регулювання тарифів гарантуватиме добросовісну конкурен-

цію для всіх учасників ринку. По-друге, треба розділити сектори видобутку та 

торгівлі газом. По-третє, в умовах зростаючої енергетичної залежності від од-

ного джерела поставок, в Україні необхідна розробка та реалізація цілеспрямо-



 

ваних заходів щодо диверсифікації постачань газу з альтернативних джерел. 

По-четверте, необхідно припинити практику перехресного субсидування по-

бутових споживачів за рахунок промисловості, що може бути реалізовано шля-

хом запровадження прямих адресних субсидій. Оскільки такі виплати є доціль-

ними саме з соціальних міркувань, то і розглядати їх треба як обв’язок всього 

суспільства і фінансувати державою, а не обмеженою кількістю прибуткових 

галузей. По-п'яте, забезпечити прозорість газового ринку можливо шляхом по-

стійного моніторингу матеріальних та фінансових потоків, зокрема даних щодо 

обсягів постачання, попиту, поточного стану виробничих та транспортних по-

тужностей, цін та інших. 

 

Володимир ПОСТНІКОВ 

Тернопільський державний економічний університет 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ 

Суспільні перетворення, які нині відбуваються в Україні, суттєво зміню-

ють характер і принципи управління державними установами. Серед найважли-

віших елементів, на яких необхідно зосередити увагу, слід виокремити органі-

зацію управління. Проблема організації управління значно складніша, ніж зда-

ється з першого погляду. 

Під організацією управління розуміють сукупність всіх підсистем устано-

ви, комунікацій між ними, а також процесів забезпечення ефективного управ-

лінням, функціонуванням державного органу. 

Законодавством виділено основні напрями запровадження раціональних 

форм організації управління в районних державних адміністраціях. Такий під-

хід направлений на закріплення того мінімального рівня раціональної організа-

ції управління, який необхідний для ефективного функціонування районних 

державних адміністрацій. 

В ході дослідження діяльності та організаційної структури районної дер-

жавної адміністрації було виявлено, що: районна державна адміністрація є ор-



 

ганізацією бюрократичного типу; організаційна структура адміністрації пред-

ставлена лінійної-функціональною структурою управління, що є характерним 

для більшості державних органів. Одним з найбільш перспективних способів 

запровадження раціональних форм організації управління в районних держав-

них адміністраціях, слід вважати раціоналізацію елементів проектування орга-

нізації. Що являє собою процес пошуку найраціональнішого поєднання внут-

рішніх організаційних складових. 

На сьогодні не розроблено єдиної методології проектування структури ад-

міністрацій. Тому, потрібно  створити типовий процес проектування організації 

управління в організаціях, це дозволить ефективніше використовувати ресурси 

в процесі побудови організації. Така типізація повинна торкатись лише основ-

них етапів проектування структури управління, і залишати широкий простір 

для реалізації різноманітних форм організації і методів управління. Основним 

завданням проектування організації управління, потрібно обирати створення 

такої організації яка буде не лише виявляти і усувати недоліки свого функціо-

нування, а буде орієнтована на постійне вдосконалення своєї діяльності, це за-

безпечують адаптивні організаційні структури. 

Районна державна адміністрація є централізованою установою, тому особ-

ливу увагу потрібно приділити проблемі зниження рівня централізації управ-

ління в районних державних адміністраціях. Основним засобом, який слід за-

стосовувати є механізм делегування повноважень. 

Для удосконалення механізму делегування повноважень необхідно: внести 

зміни до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, які б передбача-

ли: надання можливості голові делегувати право приймати певні управлінські 

рішення; здійснення чіткого розподілу повноважень, які доцільно делегувати, і, 

які не слід делегувати; встановлення меж делегування, тобто закріпити за кері-

вником той мінімум функцій, який він повинен виконувати. 

Для розширення можливостей та підвищення ефективності діяльності рай-

держадміністрацій доцільно використовувати програмно-цільовий метод. Про-

грамно-цільові структури потрібно використовувати, перш за все, коли ситуація 



 

перестає бути стандартною, коли навички роботи та попередній досвід не дають 

змоги віднайти шляхи розв’язання проблеми, не гарантують прийняття оптима-

льного рішення. 

Взаємодія двох структур в рамках однієї установи носить досить складний 

характер. Тому, необхідно визначити і законодавчо закріпити основні умови 

створення і діяльності програмних структур на базі районних адміністрацій. 

Наступним елементом, має стати законодавче визначення основних принципів 

застосування програмно-цільових структур. Зокрема, потрібно виділити права і 

обов’язки учасників програм. Це дозволить встановити відповідальність за ви-

конання певних функцій в процесі реалізації програм. 

 

Олена ПОТИШНЯК 

Миколаївський державний аграрний університет 

  

ЕЛЕМЕНТИ ТА ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ 

Державне регулювання являє собою систему заходів законодавчого, вико-

навчого і контролюючого характеру, покликаних діяти і вдосконалюватись в 

інтересах національної економіки. 

Регулююча політика держави в галузі сільського господарства повинна бу-

дуватися таким чином, щоб основна частина ефекту від неї попадала в первину 

ланку агробізнесу сільськогосподарське виробництво.  Сучасна економіка роз-

винутих країн свідчить, що економічний контроль без державного втручання 

неможливий. Держава виконує різні функції: здійснює митний контроль, при-

ймає закони, які спрямовані проти фальсифікації продуктів, контролює реаліза-

цію постанов про мінімум заробітної плати, встановлює мінімум та максимум 

цін, регулює зональні ціни тощо.  Узагальнюючи точки зору теоретиків ринко-

вої економіки, досвід сучасної практики функціонування господарських механі-

змів різних країн, можна зробити висновок, що частка державного регулювання 



 

в системі діяльності досить значна. Вона охоплює рішення як стратегічного, 

поточного, так і оперативного характеру. 

Такими рішеннями є досягнення цілей, які стосуються: інноваційних про-

цесів в народному господарстві; структурних передбачень; підтримання збала-

нсованого розвитку народного господарства як цілісності; підвищення темпів 

економічного зростання; розвитку ринкової конкуренції; державної політики 

щодо реалізації стратегій розширення ринку; регулювання базових факторів в 

системі ціноутворення; оптимального співвідношення в доходах між групами 

населення; забезпечення життєвого рівня населення країни та інше.  

  У розпорядженні держави є арсенал перевірених світовою та вітчизняною 

практикою економічних та правових важелів: податки, ціни, кредити, тарифи, 

інвестиції, цінні папери, проценти, резерви, амортизаційні відрахування, бю-

джет, програми, пільги, державні замовлення, субсидії.    Всі важелі повинні 

використовуватись у відповідних межах: адміністративні - щоб не формувати 

командно-розпорядних процесів; економічні - щоб не перешкоджати вільному 

розвитку господарських одиниць; правові - щоб створювати правову основу для 

вільного підприємництва. 

 Адміністративні методи регулювання можуть застосовуватись у багатьох 

не охоплених ринком, але залежних від нього сферах, до яких належать вико-

ристання національного багатства (корисні копалини, землі); боротьба з моно-

полізмом в усіх його проявах, коли економічні заходи не дають результатів; ви-

рішення проблем екології; допомога по безробіттю, виплати багатодітним, га-

рантований мінімальний заробіток; захист національних інтересів у зовнішньо-

економічних зв'язках; забезпечення дотримання правил підприємництва і фі-

нансово-кредитної діяльності; виконання регіональних та державних програм. 

Економічні і правові методи регулювання застосовуються в таких сферах 

управління, як забезпечення сприятливих умов розвитку господарських оди-

ниць усіх форм власності; забезпечення організації та ефективності функціону-

вання ринкової інфраструктури; підтримка підприємництва, стимулювання ді-

лової активності; створення умов для мотивації виробництва і протидії його 



 

спаду; зміцнення фінансово-кредитної системи; застосування заходів щодо не-

допущення розвитку інфляційних процесів; створення механізму переходу од-

них форм власності в інші; стимулювання науково-технічного прогресу, інвес-

тицій і структурної перебудови; регулювання демографічних процесів, міграції 

робочої сили; визначення валютних курсів; реалізація платіжних балансів; здій-

снення функцій перерозподілу для забезпечення потреб оборони, захисту по-

рядку, державного управління; розвиток фундаментальної науки, енергетики 

тощо. 

 На всі наведені сфери ринкові відносини можуть впливати негативно, за-

вдавати шкоди економіці та національним інтересам країни, що об'єктивно по-

требує регулюючого втручання держави. Водночас занадто сильне втручання 

держави в економічні процеси може призвести до спаду виробництва. Тому 

всім урядовим структурам при здійсненні регулюючих функцій слід дотриму-

ватись зважених меж. 

    Регулювання за допомогою економічних важелів - це метод досягнення 

економічних та соціальних цілей шляхом науково обґрунтованого впливу на 

формування напрямів соціально-економічного розвитку.  

    Отже, державний регулюючий механізм досить складний і включає об'-

єкти, методи і важелі регулювання. Тільки тоді, коли в планах і програмах буде 

зафіксовано, чого саме передбачається досягти і на яких процесах і виробницт-

вах зосереджуватимуться ресурси, а також коли буде дана відповідь, вирішува-

тиметься те чи інше завдання, програми і плани працюватимуть. 

 

Євгенія ПРОКОПЕНКО 

Донецький державний університет економіки і торгівлі 

імені М.І. Туган-Барановського 

  

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Сьогодні до найбільш гострих в Україні відносяться проблеми тінізації 

економіки. Подолання кризових явищ в економіці України, гарантування еко-



 

номічної безпеки в процесі ринкових перетворень цілком обґрунтовано пов'я-

зують з розробкою комплексу соціально-економічних і правових заходів впливу 

на тіньову економіку. Тіньова економіка, по різних  підрахунках, дає заробіток 

(у різній формі) більше восьми мільйонам людей в Україні. 

Під поняттям «тіньова економіка» мається на увазі та частина економіки, 

що не враховується національною статистикою, не включається у валовий наці-

ональний продукт, а доходи від її діяльності укриваються від податкових інспе-

кторів. Основний спонукальний мотив діяльності підприємств у тіньовому сек-

торі – прагнення ухилитися від оподатковування і прагнення до одержання 

надприбутків. У результаті ухилення від сплати податків бюджети розвинутих 

країн щороку не дораховують від 15 % до 30 % усієї суми запланованих надхо-

джень, а в країнах, що розвиваються, цей показник доходить до 50 %. 

Звичайно, тіньова економіка з різними назвами („вторинна”, „рівнобіжна”, 

„неформальна”, „криміногенна”) – загальносвітове, глобальне явище, у визна-

ченій мері характерне для всіх країн.  У загальносвітовому масштабі її частка 

складає 5-10% ВВП, в африканських і південноамериканських державах – 25-

30%, у Бєларусі – 19,3%, у Казахстану – 34,3%, у Росії – 41,6%.  

За твердженням експертів МВФ, питома вага тіньової економіки підвищу-

ється на ранніх етапах переходу до ринку, однак потім, із прогресом реформ і 

скороченням корупції в органах державної влади, - починає знижуватися. Цьо-

му твердженню відповідає тенденція до зниження тінізації української економі-

ки по офіційним даним (з 43,5% ВВП у 1997 р. до 35% - у 2003 р.). Експертні ж 

оцінки цього показника, у залежності від методу, коливаються від 40% до 80% 

ВВП. При всій умовності приведених оцінок, обсяг тіньового сектора економі-

ки в Україні залишається ще занадто великим: він істотно перевищує відповід-

ний рівень більшості країн ЄС і СНД і в даний час знаходиться на критичній 

рисі – 30-35%. 

Суть поняття «тіньова економіка» фахівці визначають по-різному. У захід-

ній літературі її звичайно визначають по Э. Фейгу – як економічну діяльність, 

що за якимись причинами не враховується офіційною статистикою і не врахо-



 

вується у ВНП. В Україні найбільш прийнятним можна вважати удосконалене 

визначення цього поняття А. Турчинова – як сфери прояву економічної актив-

ності, спрямованої на одержання доходів від заборонених видів діяльності або 

на ухилення від суспільного (державного) контролю і від сплати податків при 

легальних видах економічної діяльності. 

У структурі тіньової економіки найчастіше виділяють 4 сегменти: легаль-

ний „світлий”, що користується недосконалістю діючого законодавства; напів-

легальний „темний”, у якому суб'єкти узаконеної діяльності ухиляються від 

сплати податків; неофіційний „сірий”, у котрий входять незареєстрованні фор-

ми підприємництва; підпільний „чорний”, пов'язаний із прямими порушеннями 

діючого законодавства. 

  Таким чином, науковий аналіз показує, що тіньовий сектор економіки є 

досить складним соціально-економічним утворенням з високим рівнем скрит-

ності й інтеграції. Тому кількісна  оцінка тіньової економіки є одним з най-

більш слабких місць у вітчизняній науці. Існує думка, що визначити масштаби 

тіньової економіки взагалі неможливо. Для їхнього ймовірного вирахування за-

стосовуються такі основні методи: монетарний (попиту на готівку);  балансу 

витрат і грошових доходів; аналізу зайнятості і витрат електроенергії; соціоло-

гічних опитувань. 

 

Людмила ПРУС  

Хмельницький інститут економіки і підприємництва 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО І ОПЕРАЦІЙНОГО 

БЕНЧМАРКІНГУ В ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ 

НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

Бенчмаркінг – визнаний інструмент удосконалення діяльності організацій. 

Зміна природи конкуренції на ринку освітніх послуг та особливості ринку пра-

ці, входження у Болонський процес зумовлюють необхідність впровадження 

управлінських новацій для підвищення конкурентоспроможності вищого на-



 

вчального закладу. Бенчмаркінгові дослідження можна здійснювати як для по-

становки і досягнення стратегічних цілей ВНЗ (стратегічний бенчмаркінг), так і 

для постановки і досягнення операційних цілей (операційний бенчмаркінг). 

Стратегічний бенчмаркінг - це процес забезпечення відповідності стратегії 

ВНЗ ключовим чинникам успіху в галузі і стратегіям поведінки конкурентів. 

Стратегічний бенчмаркінг можна проводити, на нашу думку, враховуючи рі-

вень акредитації та форму власності, кількість студентів, а операційний бенч-

маркінг можна проводити незалежно від цих характеристик і не тільки між ви-

щими навчальними закладами, залежно від його об’єкта. Стратегічний бенчма-

ркінг потрібен не кожному ВНЗ. Найбільшу перевагу від його застосування 

отримують: вищі навчальні заклади, які раніше ніколи не проводили система-

тичний і детальний аналіз конкурентів; вищі навчальні заклади, які функціону-

ють на регіональних та/чи міжнародних ринках освітніх послуг з високим рів-

нем конкуренції та мінливим зовнішнім оточенням. Процес стратегічного бен-

чмаркінгу можна розглядати як послідовність таких етапів: 1. Визначення пока-

зників порівняння і формування групи «бенчмарк». 2. Аналіз стратегій поведін-

ки конкурентів на ринку. 3. Визначення найкращих ВНЗ з групи «бенчмарк» та 

виділення елементів успіху їх стратегій. Елементами успіху стратегій ВНЗ мо-

жуть бути фактори, пов’язані із відповідними функціональними сферами чи 

відповідними бізнес-процесами діяльності ВНЗ. 

Операційний бенчмаркінг, на відміну від стратегічного, спрямований на 

конкретні функціональні області діяльності вищого навчального закладу та ви-

значення шляхів досягнення статусу «кращий в групі» в конкретній сфері і ха-

рактеризується більшою точністю, детальністю та частотою проведення. Осно-

вна увага при його проведенні приділяється тому, щоб різні функціональні об-

ласті діяльності були достатні для переваги над конкурентами. 

Конкурентні переваги дозволяють ВНЗ збільшувати свою ринкову частку. 

В даному випадку бенчмаркінг дозволяє ВНЗ, які його впровадили, зрозуміти 

як інші досягають конкурентних переваг. 



 

Існує п’ять способів досягнення конкурентної переваги (не враховуючи 

методи протекціонізму): надати клієнту продукт з параметрами, що перевер-

шують аналоги; надати продукт виняткової якості; запропонувати вищий рівень 

обслуговування клієнтів; розробити винятковий бренд-імідж; надати освітні по-

слуги дешевше (за рахунок зменшення витрат). 

Особливістю бенчмаркінгу конкурентних переваг є отримання інформації 

не тільки про конкурентів, але і думок клієнтів щодо мотивів придбання ними 

тих або інших продуктів і послуг. Комплексне застосування стратегічного та 

операційного підходів до проведення еталонного зіставлення найефективніше 

реалізує потенціал бенчмаркінгу як інструменту підвищення конкурентоспро-

можності. При цьому стратегічний бенчмаркінг виступає в ролі початкового 

етапу операційного бенчмаркінгу. Вимірювання показників вищого навчально-

го закладу і конкурентів дозволяють визначити напрями, що вимагають першо-

чергових покращень, області найсерйознішого відставання від конкурентів. Си-

стематизація цих даних відповідно до процесів ВНЗ і приведення їх до спільно-

го знаменника з еталонною організацією дозволяє оцінити можливість їх удо-

сконалення, визначити обмеження при впровадженні проекту і забезпечити йо-

го ефективну реалізацію. 

Ірина РАДІОНОВА, Леся ГРУШКІВСЬКА  

Київський національний економічний університет 

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ 

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПУ 

Метою даної роботи є дослідження взаємозв’язку між державною політи-

кою управління соціальним капіталом та європейською інтеграцією. Для досяг-

нення поставленої мети, по-перше, потрібно дати визначення соціального капі-

талу як відносин, що стосуються довіри в суспільстві, та показати його важли-

вість для економічного зростання. По-друге, необхідно конкретизувати роль 

держави та розкрити її можливості в акумулюванні  соціального капіталу. По-



 

третє, слід продемонструвати залежність між співпрацею міжнародних органі-

зацій та накопиченням і управлінням соціального капіталу. 

За визначенням Світового Банку [1], соціальний капітал є продуктом орга-

нізованої взаємодії між різними особами, установами, організаціями, 

об’єднаннями в суспільстві. Соціальна єдність є необхідною умовою для еко-

номічного добробуту суспільства і його стійкого розвитку. Соціальний капітал 

як новий чинник виробництва  додає новий аспект до політики зростання, на-

віть з тієї точки зору, що дає можливість членам суспільства координувати свої 

зусилля і досягати поставлених цілей, за менших витрат.  

Традиційні рекомендації щодо позитивних економічних змін  передбача-

ють покращення систем освіти та охорони здоров’я. Далі – обов’язкове ство-

рення компетентних і відповідальних політичних інститутів, а також – сприян-

ня появі вільних ринків, здатних конкурувати в умовах глобальної економіки. 

Соціальний капітал співвідноситься з кожною із цих складових. 

Важливе значення має дослідження стосунків між державою та соціальним 

капіталом,  наприклад між мезо- і мікрорівнями функціонування соціального 

капіталу, де державі відводиться особливе місце. Іноді держава виступає чи-

мось зовнішнім стосовно соціального капіталу. З іншого боку, держава, полі-

тичний режим, конкретні уряди є кількома зі складових складної системи соці-

ального капіталу.  

Держава відіграє особливу роль у створенні, підтримці та функціонуванні 

соціального капіталу, так як значною мірою нагромадження соціального капі-

талу на пряму залежить від державних соціальних витрат.  

Населення України характеризується невисоким рівнем довіри до держави, 

що є основним бар’єром для створення соціального капіталу. Можливим шля-

хом подолання цієї проблеми є створення інститутів для захисту громадян і їх 

об’єднань на різних рівнях: місцевому, національному, та міжнаціональному 

[2]. Для захисту інтересів громадян є такі інструменти і інститути: парламент, 

який уособлює найвищий інститут представницької демократії; забезпечення 

участі громадян у підготовці законопроектів, що зміцнює довіру суспільства до 



 

законодавства; створення нейтральних, аполітичних, неупереджених інститутів 

державного регулювання; державна ініціатива з проведення референдумів (ре-

ферендуми посилюють довіру громадян та створюють відчуття громадянської 

відповідальності); створення неурядових організацій.  Чим більша економічна, 

політична, етнічна, релігійна сегментація суспільства, тим сильніша недовіра 

один до одного організацій такого суспільства.  

Міжнародні організації. Для України Європейський Союз є найважливі-

шою стратегічно міжнародною організацією. Вступ до Європейського Союзу 

створить сприятливе середовище для збільшення соціального капіталу. Грома-

дяни відчуватимуть себе впевненіше, знаючи, що ЄС буде гарантом захисту від 

зловживань і бездіяльності національного уряду чи політиків. 

Європейська стратегія соціальної інтеграції гнучко вирішує проблеми бід-

ності і виключення з життя суспільства. Згідно з нею розв`язанням цих проблем 

займаються національні, регіональні і місцеві влади. „Програма боротьби з ви-

ключенням з суспільного життя” спрямована на підтримку співпраці у сфері 

боротьби з бідністю, соціальним виключенням та на накопичення соціального 

капіталу. Україні слід поступово залучатись до цієї програми щоб показати 

свою зацікавленість у загальній стратегії соціальної інтеграції. 

Вагомою характеристикою розвитку суспільства на міжнародному рівні 

слугує соціальний капітал. З іншого боку, для накопичення соціального капіта-

лу на рівні держави необхідно мати підтримку міжнародних організацій. Існу-

ючий причинно-наслідковий зв'язок між цими явищами може працювати в обох 

напрямках і Україні слід скористатися цим для позитивної кореляції соціально-

го капіталу. 
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ НА АВТОСЕРВІСНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Особливу проблему в дослідженні якості послуг складає вивчення еконо-

мічних форм якості на підприємствах автосервісу, оскільки висновки з цього 

питання необхідні для вибору системи показників якості послуг. Спроби дифе-

ренціювати якість з виділенням різних економічних форм (виробнича, спожи-

вацька, дійсна, реальна) були здійснені багатьма вченими [1, 2, 3, 4]. 

Деякі автори [5, с. 46-47], враховують що послуги, як засіб задоволення 

певних потреб населення, повинні володіти наступними складовими: а) соціа-

льною якістю (відповідність рівню добробуту людей, національними і регіона-

льним традиціям та особливостям, бути максимально комфортними тощо); б) 

технічною якістю (забезпечувати комплексність, своєчасність послуг, ширше 

використовувати механізацію і автоматизацію); в) правовою якістю (відповіда-

ти стандартам, технології використання, не уражати інтереси споживачів і від-

повідати їх запитам та ін.); г) економічною якістю (нести найбільш корисний 

ефект, стимулювати підвищення продуктивності праці, висувати вільний час 

людей та ін.). Однак жодна з перелічених форм не існує відокремлено від ін-

ших. Вони у комплексі характеризують якість наданої послуги і одночасно є 

носієм всіх перелічених якісних складових. Тому затверджувати, що якість по-

слуг повинна володіти тільки такими формами за нашою думкою не правомір-

но. 

Стосовно якості продуктів праці на підприємствах автосервісу використа-

ємо наступні форми якості послуг: проектна, потенційна, дійсна і споживацька 

(рис. 1). На рисунку представимо схематично форми якості послуг на автосер-

вісних підприємствах. 

У проектній якості враховуються параметри і властивості, рівень яких мак-

симально відображує запити споживачів. Оцінка даної форми передбачає лише 



 

теоретичні висновки про запланований рівень якості послуг стосовно конкрет-

них специфічних особливостей регіону і бажанням споживачів, що скоро бу-

дуть пропоновані для розрахунку їх передбаченої ефективності. Потенційна 

якість фіксує реальні умови і можливості підприємства автосервісу надати по-

слуги визначеного рівня. Система показників, що характеризують умови обслу-

говування надає уявлення про середу, в якій доведеться у майбутньому здійс-

нювати заходи з підвищення рівня якості послуг. За результатами анкетних 

опитів респондентів можна отримати рівень дійсної і споживацької якості по-

слуг. 

У першому випадку споживач оцінює кінцевий результат діяльності об-

слуговуючого персоналу; у другому – висловлює свої пропозиції про якісний 

зміст будь-якої послуги або комплексу послуг, який би відповідав на даний мо-

мент чи у недалекому майбутньому його потребі. Аналіз рівня потенціальної, 

дійсної і споживацької якості послуг підкаже виробникові перспективні напря-
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Рис. 1. Система формування якості послуг на автосервісних підприємствах  
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мки удосконалення якості пропонованих і проектних видів послуг. У подаль-

ших дослідження планується визначення рівня важливості і аналізу кожного 

показника якості автосервісу. 
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ЧИННИКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА 

ЕКОНОМІКУ ПРИЙМАЮЧОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЗАХОДИ ЇХ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

З огляду на безумовний позитивний вплив потоків прямих іноземних інве-

стицій (ПІІ) на економіку приймаючої країни може скластися враження, що від-

сутні будь-які негативні наслідки цього процесу. Проте вони таки існують. На 

думку багатьох західних аналітиків (зокрема Пітера Ліндерта), можна виділити 

наступні три аспекти можливого негативного впливу прямих іноземних інвес-

тицій на економіку приймаючої держави: 1) зазвичай капітал вкладається у га-

лузі, які забезпечують швидку і найбільш ефективну віддачу. Це, у свою чергу, 



 

може призвести до диспропорцій у розвитку національної економіки і відповід-

но вимагає регулювання напрямків капіталопотоків з боку держави. Мова йде і 

про екологічно небезпечне виробництво, яке через інвестиційні процеси пере-

носиться із промислово розвинутих країн у ті, що розвиваються, з огляду на 

слабкість екологічних норм та потребу в інвестиціях останніх; 2) існує також 

небезпека одноразового характеру інвестицій і подальшого вивезення усього 

прибутку за кордон. Для заохочення реінвестування отриманих у вигляді при-

бутку коштів необхідно створювати сприятливі та стабільні умови для реаліза-

ції інвестиційних проектів, тобто вдосконалювати інвестиційний клімат; 3) мо-

жна виділити і психологічний момент, а саме невдоволення національного ви-

робника чи громадян тим, що прибуткові підприємства перебувають у власнос-

ті іноземного капіталу, який набуває все більшого впливу на економіку держави 

тощо. 

Як бачимо, регулювання з боку держави все-таки необхідне. Воно прово-

диться стосовно закордонної власності, у податковій, митно-тарифній, валют-

ній та ціновій сферах тощо. Всі ці заходи державної політики регулювання іно-

земних інвестицій прийнято поділяти на п’ять груп згідно із класифікацією Ор-

ганізації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР): заходи торгової по-

літики, заходи стимулювання ПІІ, обмежувальні заходи стосовно іноземних ін-

вестицій; заходи стосовно компаній, що здійснюють обмежувальну ділову 

практику; обмежуючі і стимулюючі заходи, прийняті країнами базування 

транснаціональних корпорацій (ТНК) (країнами – експортерами капіталу). Най-

більш динамічною серед усіх вище перелічених груп заходів вважається перша, 

адже саме ці заходи найбільше впливають на обсяг і напрями капіталопотоків. 

Тож зупинимося на цій групі докладніше.  

Серед заходів торгової політики можна виділити наступні: митно-тарифні 

та кількісні обмеження; галузеві обмеження імпорту, у тому числі «добровіль-

ні» обмеження експорту; технічні бар’єри – національні стандарти, правила 

безпеки, охорони здоров’я та інші; підписання регіональних економічних угод 

про формування зон вільної торгівлі, митних союзів, спільних ринків; введення 



 

правил про походження товарів; створення експортно-виробничих зон; фінан-

сування експорту; введення експортного контролю; укладення угод про спільне 

виробництво та компенсаційну торгівлю. Перші три заходи сприяють надхо-

дженню іноземних інвестицій виключно в імпортозаміщуючі галузі, адже об-

межують доступ імпорту на внутрішній ринок. Якщо країна володіє певною 

монопсоністичною владою на ринку (тобто її частка в імпорті даної продукції, 

завдяки великій місткості національного ринку, є значною), то експортери, без 

сумніву, цінуватимуть такий ринок збуту. Це означає, що зовнішня пропозиція 

товарів і послуг для такої країни буде відносно нееластичною, а закордонним 

постачальникам доведеться шукати інших шляхів виходу на її внутрішній ри-

нок. За наявності різноманітних торгівельних бар’єрів одним із способів вирі-

шення проблеми доступу на ринок є здійснення інвестицій з метою започатку-

вання власного виробництва у відповідній державі.  Щодо створення інтегра-

ційних об’єднань, то такий крок стимулюватиме зростання обсягів взаємних ін-

вестицій країн-членів за рахунок відсутності багатьох обмежень і полегшення 

руху капіталу між державами. Введення правил про походження товарів сприяє 

зростанню інвестицій у виробництво проміжної продукції. Наступні три заходи 

стосуються експортноорієнтованих галузей і тією чи іншою мірою сприятимуть 

зростанню потоків іноземних інвестицій саме у цьому напрямку.  Укладення 

угод про спільне виробництво і компенсаційну торгівлю впливатиме на динамі-

ку та напрями розподілу інвестицій в залежності від характеру і змісту угод.  

 

Ірина САВЧЕНКО 

Донецький університет економіки та права 

 

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Однією з причин низької ефективності агропромислового виробництва в 

Україні, уповільнення його динаміки є криза системи управління АПК взагалі 

та сільськогосподарськими підприємствами зокрема. За оцінками експертів 



 

Світового банку, система управління підприємствами в Україні є однією з най-

слабкіших серед країн з трансформаційною економікою і тому потребує глибо-

кої реструктуризації. 

Висока динамічність елементів зовнішнього середовища, швидкі, а часто і 

несподівані зміни в соціально-економічних процесах вимагають  використання 

нових технологій організації управлінських процесів, обчислювальної техніки і 

засобів комунікацій, модернізації структур управління і принципів субордина-

ції, діагностики економічного стану і прийняття рішень в умовах плюралізму, 

ризику і конкуренції.  

Прискорення процесів перетворення економічних відносин, які відбува-

ються в АПК, зміна та розвиток форм власності, зростання конкуренції, інтен-

сивність НТП призводять до того, що підприємствам стає складніше прогнозу-

вати ситуацію, а їх системам управління адаптуватися до неї. 

Сучасна практика управління сільськогосподарськими підприємствами по-

винна базуватися на наукових засадах і враховувати рівень близькості управ-

лінських відносин до матеріального виробництва. Система управління повинна 

враховувати принципи співвідносності рівнів економічної (господарської) са-

мостійності підприємств (підрозділів) та їхнього адміністративного підпоряд-

кування вищим органам. Рівень організаційно-економічної і фінансової само-

стійності підприємницьких структур є зворотним рівню їх адміністративного 

підпорядкування по вертикалі, тобто чим вищий рівень самостійності підпри-

ємств і їх підрозділів, тим менше вони вимагають адміністративного підпоряд-

кування вищестоящим управлінським структурам.  

Таким чином, якщо раніше сформована практика структуризації системи 

управління передбачала рух інформаційних потоків “униз”: характеризувалася 

перевагою державного управління, то нова система управління сільськогоспо-

дарськими підприємствами повинна будуватися з урахуванням принципу опти-

мальної взаємодії потоків “униз” і “нагору”. Причому пріоритетними повинні 

стати характер і ступінь впливу економічних і соціальних інтересів власників 

земельних і майнових паїв, що підсилює значення потоку “нагору”. 



 

Процес адаптації системи управління підприємствами аграрного сектора 

до зовнішнього середовища, що стає більш динамічним, складним і майже не-

передбачуваним, – це процес, у рамках якого можливе виявлення закономірнос-

тей побудови і функціонування систем управління на сучасному етапі. 

У ринкових умовах система управління сільськогосподарськими підприєм-

ствами повинна розглядатися як оптимальне сполучення державного, регіона-

льного управління та місцевого самоврядування, що знаходяться в гармонійній 

взаємодії і рівновазі з постійно мінливими функціями і структурою діючих сис-

тем і підсистем господарювання. Важливим  напрямком у побудові системи 

управління є застосування нових підходів до формування оптимальної органі-

заційної структури. 

Організаційна структура системи управління сільськогосподарськими під-

приємствами повинна бути гнучкою, враховувати індивідуальні особливості го-

сподарювання кожного підприємства, оптимізувати економічні інтереси госпо-

дарюючих суб’єктів, тому що в ринкових умовах їх життєздатність залежить 

насамперед від якості управлінських рішень та стійкості системи управління до 

коливань зовнішнього середовища.  

Концепція побудови системи управління сільськогосподарськими підпри-

ємствами в умовах трансформації відносин власності повинна передбачати: 

1. Зміну механізму побудови системи органів управління. Система органів 

управління повинна будуватися за принципом “нагору”, при якому нижнім рів-

нем системи управління є власники засобів виробництва, що делегують  ті фун-

кції, які будуть виконані ефективніше на більш  високому рівні.  

2. Гнучкість організаційної структури. Система управління агроформу-

ваннями повинна являти собою гнучку систему, що буде змінюватися, присто-

совуючись до ринкової економіки, нових форм господарювання, і функціонува-

ти на основі демократичних принципів побудови організаційно-господарських 

структур, економічної і соціальної ефективності даного господарського форму-

вання. 



 

3. Застосування ринкового підходу до формування функціонально-

галузевих і міжгалузевих зв'язків. Така система управління повинна відмовитися 

від адміністративно-територіального розподілу, вирішальна роль буде належати 

спеціалізації виробництва, характеру і стану міжгалузевих зв'язків товаровиро-

бників різних типів, ринку збуту продукції тощо.  

У подальших дослідженнях планується визначення рівня динамізму систе-

ми управління сільськогосподарськими  підприємствами в умовах зміни зовні-

шнього середовища. 

 

Марина САВЧЕНКО  

Донецький університет економіки та права 

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

На сучасному етапі взаємодії суспільства і природи отримання максималь-

но економічної вигоди можливо при обов'язковому збереженні динамічної рів-

новаги геосистем. Це припускає обов'язковий перехід на нову модель розвитку 

суспільства, яка повинна враховувати баланс економічних і екологічних інтере-

сів і припускає біоцентричний (антропоцентричний) варіант забезпечення жит-

тєвих потреб суспільства, тобто стійкий розвиток.  

Стійкий розвиток промислового підприємства припускає інтенсивне онов-

лення устаткування і залучення передових енерго- і ресурсозберегаючих техно-

логій, розвиток засобів переробки інформації, проведення наукових розробок, 

дослідження – не тільки технічних і технологічних, але і організаційних інно-

вацій, заохочення прогресивних прийомів праці, успішну політику в області по-

стачання і збуту тощо. 

В основу запропонованої наукової концепції покладена особлива важли-

вість доцільності і необхідності інтеграції економічного розвитку всіх підпри-

ємств, що функціонують на території, у складну систему відкритого типу з ди-

намічною структурою взаємозалежних підсистем, що забезпечують стійкий 



 

розвиток регіону. Оптимізація взаємозв'язків і залежностей чисельних і різно-

манітних можливостей і переваг окремих підприємств якісно перетворюють і 

підсилюють рівень економічного розвитку регіону.  

Кількісними параметрами стійкого розвитку підприємства можуть служи-

ти наступні економічні показники: ресурсні показники  -  це показники витра-

чання різних видів виробничих ресурсів: основних виробничих і невиробничих 

фондів, капітальних вкладень, природних і трудових ресурсів); показники ефе-

ктивності  - характеризують ефект з розрахунку на одиницю виробничих ре-

сурсів. Як синтез цілей, витрат і результатів виробництва, вони є важливою ха-

рактеристикою стійкого розвитку підприємства в цілому. 

Визначення рівня стійкого розвитку промислового підприємства включає 

наступні етапи. 

1. Визначення показників (ознак), що характеризують вплив чинників на 

розвиток підприємства. Щоб передбачити вагомість впливу певного чинника на 

розвиток підприємства, необхідно визначити вагомий коефіцієнт експертним 

шляхом. 

2. Розрахунок часткових індексів розвитку підприємства за формулами: 

для j-x ознак, кількісне зростання яких позитивно впливає на рівень розвитку 

підприємства: 
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для j-x ознак, кількісне зростання яких негативно впливає на рівень розвитку 

підприємства: 
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де mij - значення j-oї ознаки для i-гo підприємства; jmmax  - максимальне значен-

ня j-гo ознаки по всіх підприємствах (наприклад, галузі, регіону і т.д.); jmmin  - 

мінімальне значення j-гo ознаки по всіх підприємствах; jk  - ваговий коефіцієнт 

j-го ознаки (0,0-1,0). 



 

3. Розрахунок інтегрального індексу стійкого розвитку підприємства за 

формулою: 
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де l - кількість показників (ознак). 

Цей індекс дозволить узагальнити типові характеристики (ознаки) розвит-

ку промислових підприємств.  

4. Оцінка динаміки розвитку підприємства. За допомогою інтегрального 

індексу стійкого розвитку підприємства регіону можна оцінити рівень  його 

розвитку. Проте розвиток є динамічним процесом, тому необхідно оцінити ди-

наміку процесів за допомогою середньогеометричної ланцюгових темпів зрос-

тання: 
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де tT  - середньорічний темп зростання часткового показника; n - кількість тем-

пів зростання за однаковий інтервал часу. 

Швидкість росту підприємства визначається по формулі: 
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Запропонована методика оцінки розвитку підприємств дозволяє виявити 

причини і визначити рівень їх розвитку.  

Таким чином, розрахунок індексу стійкого розвитку підприємства дозво-

лить визначити рівень розвитку кожного підприємства, його потенційні можли-

вості зростання і на основі цих даних сформувати цільові орієнтири стійкого 

розвитку. У подальших дослідженнях планується визначення рівня важливості і 

аналізу кожного параметру розвитку підприємств. 

 

Ольга САВЧЕНКО  

Рівненський інститут слов’янознавства  

Київського славістичного університету  



 

 

ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Стратегічне планування є однією з основних функцій стратегічного управ-

ління, яке здійснюється в контексті місії організації і фундаментальність якого 

полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями орга-

нізації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне управління - 

це прогнозне управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень 

про те, куди прямує організація. Завжди слід пам’ятати, що стратегія це засіб 

для створення додаткової вартості. Сутність стратегічного управління полягає в 

тому, що на фірмах, з одного боку, існує чітко виділене і організоване, так зване 

«формальне» стратегічне планування, а з іншого боку, структура управління, 

механізми взаємодії окремих підрозділів побудовані так, щоб забезпечити роз-

робку довгострокової стратегії та її реалізацію через поточні виробничо-

господарські плани. Таким чином, стратегічне управління включає два основ-

них аспекти: стратегічне планування, тактико-оперативне управління реалізаці-

єю сформульованої стратегії. 

Стратегічне управління не слід розглядати як просто результат еволюції 

планування. Воно викликане глибокими об’єктивними змінами в навколиш-

ньому середовищі підприємств і орієнтоване на ринок завтрашнього дня. Роз-

глянемо більш детально перший аспект стратегічного управління, а саме – 

стратегічне планування. Стратегічне планування - це процес визначення голо-

вних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, на-

правленої на придбання та використання цих ресурсів. 

Призначенням стратегічного планування є довгострокове забезпечення ре-

зультативності підприємства та освоєння його нових можливостей. Для цього 

необхідно, перш за все, найбільш повно враховувати зміни в навколишньому 

середовищі, які являють собою потенційні загрози і майбутні можливості для 

підприємства. Потрібно передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції 

з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на підприємство. 



 

На відміну від довгострокового екстраполятивного планування, коли про-

гноз розробляється кожною функціональною службою, яка має на меті свої 

власні інтереси, стратегічне планування базується на принципово новому під-

ході до прогнозування стану навколишнього середовища: виділяються стратегі-

чні зони господарювання (СЗГ) та стратегічні господарські центри (СГЦ). СЗГ - 

це окремі сегменти зовнішнього середовища або ринково-продуктові сегменти, 

на які фірма має чи хоче отримати вихід. У відповідності з СЗГ в середині фір-

ми виділяються виробничі підрозділи, відповідальні за стратегію розвитку СЗГ 

- стратегічні господарські центри. У сучасній літературі СЗГ досить часто нази-

вають «стратегічними полями бізнесу». Отже, поле бізнесу - це продукт, який 

знаходиться у тісному зв’язку з ринком збуту. 

Важливою ознакою стратегічного планування є аналіз зовнішнього середо-

вища та внутрішніх можливостей підприємства. Методика стратегічного плану-

вання передбачає розробку багатоваріантності стратегії підприємства. Кожен 

варіант орієнтований на розвиток підприємства в залежності від стану зовніш-

нього середовища. Отже, розробляється декілька стратегічних альтернатив з 

урахуванням можливих ситуацій в майбутньому. 

Економічна ситуація в Україні вимагає пошуку та застосування нових  оп-

тимальних управлінських рішень. Важливу роль у розв’язанні цього завдання 

відіграє стратегічне планування з урахуванням фактора ризику.  

Необхідність планування власної діяльності, з одного боку, та нестандарт-

не, творче та нове управлінське рішення, з іншого, здається суперечать одне 

одному. Проте краще передбачити та уникнути невдачі, ніж виправляти чи 

компенсувати фактичні збитки, заподіяні ризиковими ситуаціями. Тому плану-

вання та ризик-менеджмент підприємства, які щільно взаємопов’язані між со-

бою, повинні узгоджувати власні цілі та завдання.  
 

              Тетяна САМЧУК  

Енергетичний коледж, м. Бурштин 

 



 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАЛИВНОГО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

КОМПЛЕКСУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

Паливно-енергетичний комплекс України є основою функціонування усьо-

го суспільного виробництва, гарантом енергетичної безпеки та цивілізованих 

умов життя населення.  

     Всі підприємства ПЕК України підпорядковані Міністерству палива та 

енергетики, до складу якого входять багато підрозділів. Одними із головних 

складових є теплові генеруючі організації – Центренерго, Дніпроенерго, Донба-

сенерго, Східенерго, Західенерго у складі 14 електростанцій.  До складу Від-

критого Акціонерного Товариства „Західенерго” входять такі потужні станції, 

як Бурштинська ТЕС( 2400 Мвт), Добротвірська ТЕС (600 МВт), Ладижинська 

ТЕС (1800 МВт). Порівняно з іншими енергогенеруючими компаніями України 

ВАТ „Західенерго” вважається найбільш привабливим для іноземних інвесторів 

завдяки географічному розташуванню поблизу західного кордону держави, на-

явності ліній електропередачі, що з’єднують Бурштинську та Добротвірську 

ТЕС з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Польщею. Завдяки цьому час-

тина енергоблоків Бурштинської ТЕС працює разом із об’єднаною енергосис-

темою Європи, а один енергоблок Добротвірської ТЕС експортує електроенер-

гію до Польщі. 

     Керівництвом ВАТ „Західенерго” провадиться політика, яка має за мету 

залучення інвесторів до реконструкцій станцій Товариства. А саме, з 1 липня 

2002 року Бурштинська ТЕС відокремлена від об’єднаної енергосистеми Украї-

ни і працює паралельно з об’єднаною енергетичною системою Європи  

(CENTREL/UCTE). У зв’язку з програмою інтеграції південно-західної частини 

України в енергосистему ( утворення так званого „Острова Бурштинської ТЕС”, 

який охоплює Закарпатську, частину Львівської і Івано-Франківську області) 

всі ресурси Товариства залучаються до реконструкції даної ТЕС (за свій майже 

сорокарічний термін експлуатації не переживала серйозної         реконструкції ). 

Бурштинська ТЕС найбільша на заході України – її проектна потужність 2300 

МВт. Зараз вона забезпечує електроенергією західні області України і постачає 



 

електроенергію на експорт  у країни центральної Європи (Словаччина, Угор-

щина – потужність до 450 МВт, з очікуваним підвищенням експортних поста-

вок до 600-800 МВт). Це забезпечує Україні значні валютні надходження.                            

Провідне місце в програмі перспективного розвитку ВАТ займає інвести-

ційний проект добудови Добротвірської ТЕС-2 (ввести в експлуатацію перший 

енергоблок та провести техніко-економічне дослідження і обґрунтування доці-

льності будівництва двох наступних та доцільність будівництва нової чи моде-

рнізації існуючої лінії електропередачі  з орієнтиром на збільшення можливос-

тей експорту електроенергії в Європу). 

     Ладижинська ТЕС не вимагає таких масштабних робіт, як Бурштинська 

ТЕС та Добротвірська ТЕС, однак суттєве покращення  техніко-економічних 

показників цього підрозділу може бути досягнуте завдяки по вузловій модерні-

зації турбінного та котельного обладнання. 

„Західенерго” виробляє близько 8,9% всієї української електроенергії і в 

2004р. стала єдиною тепловою компанією, яка не знизила обсягів виробництва 

електроенергії. В 2004р. Західенерго зробила понад 12 млрд. кіловат-години в 

порівнянні із близько 11,8 млрд. кіловат-годин в 2003р. Рівень рентабельності 

компанії в 2004р. склав 10,79%. (70,1% акцій компанії перебуває у власності 

держави, 36,4% - належить юрособам, 3,6% - фізобсобам, номінал акції -10 

грн.).  

ВАТ "Західенерго" забезпечує 6-7% загального енерговиробництва Украї-

ни і є єдиним у країні експортером електроенергії. У минулому році компанія 

продала на оптовому ринку 7,64 млрд. квт-г електроенергії на суму 1092 млн. 

грн. (з урахуванням ПДВ), виручивши як оплату 1312 млн. грн., чи 120,2% (з 

урахуванням погашення боргів). Борг "Енергоринку" перед компанією скороти-

вся з 674,2 млн. грн. до 455,3 млн. грн. Статутний фонд ВАТ складає 127905,41 

тис. грн. Компанія "Західенерго" має намір протягом двох років домогтися по-

двоєння експорту електроенергії в Європу за рахунок реконструкції Бурштин-

ської електростанції. Це дозволить збільшити експорт електроенергії в Європу 

до 1, 1-1,2 млрд. кіловат-годин з нинішніх 500-550 млн.  



 

"Західенерго", третя по встановленій потужності серед теплових енергоко-

мпаній країни, є єдиною українською енергогенеруючою компанією, що пра-

цює в паралельному режимі з європейською енергосистемою UCTE і експортує 

свою енергію в Європу.  

Головною задачею Товариства „Західенерго” – це виробництво електро-

енергії в умовах Енергоринку з метою задоволення суспільних потреб, одер-

жання прибутку від здійснення господарської діяльності. Ефективність цієї ро-

боти значно залежить від того, як на даних електростанціях  використовується 

паливо та яка його якість .     Ринкові умови вимагають від „Західенерго” ство-

рення нової гнучкої системи управління, здатної реагувати на „примхливі” зов-

нішні фактори, запровадження сучасних технологій виробництва електроенер-

гії, пошуку нових ринків збуту.  

 

Алла СЕВЕРЕНЧУК  

Житомирський державний технологічний університет 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Ринкова економічна система поряд із відомими позитивними рисами має 

також ряд недоліків. До недоліків ринку можна віднести наявність зовнішніх 

ефектів. Одним з проявів зовнішніх ефектів є забруднення навколишнього при-

родного середовища. Ринковий механізм не в змозі вирішити цю проблему са-

мостійно, тому необхідним є проведення державної екологічної політики.  

Екологічна політика – це сукупність заходів держави, спрямованих на збе-

реження безпечного для існування живої й неживої природи навколишнього се-

редовища, на захист життя і здоров’я населення від негативного впливу забруд-

нення навколишнього середовища, на досягнення гармонічної взаємодії суспі-

льства і природи, охорону, раціональне використання й відтворення природних 

ресурсів.  

Формування та реалізація екологічної політики в Україні здійснюється ор-

ганами законодавчої та виконавчої влади на загальнодержавному і регіональ-



 

ному рівнях. Так, зокрема, на рівні області діяльність у сфері охорони природи 

координує Державне управління екології та природних ресурсів. Серед напрям-

ків його роботи: проведення екологічного моніторингу; інформування громад-

ськості про стан навколишнього природного середовища; охорона усіх видів 

природних ресурсів; проведення державної екологічної експертизи; викорис-

тання економічних важелів регулювання природоохоронної діяльності.  

Оцінити ефективність реалізації екологічної політики на регіональному рі-

вні досить важко, адже для комплексної оцінки необхідно проаналізувати не 

лише кількісні показники, але й якісні, тобто встановити залежність між робо-

тою відповідних органів та якісними змінами стану навколишнього середови-

ща.  

Для забезпечення ефективності природоохоронної діяльності на регіональ-

ному рівні необхідно дотримуватися ряду принципів: враховувати світові тен-

денції у даній сфері. В останні десятиліття серед світової спільноти набула по-

пулярності концепція сталого розвитку світу. Дана концепція пропагує розви-

ток суспільства в єдності трьох складових: соціальної, екологічної та економіч-

ної; зберігати послідовність проведення екологічної політики на усіх рівнях (за-

гальнодержавному, обласному, місцевому); встановити чітке розмежування 

функцій між державними органами, що мають повноваження в природоохорон-

ній сфері (лише на рівні області діє близько десяти таких органів); узгоджувати 

діяльність органів, що займаються регулюванням екологічних питань з іншими 

органами державної влади (з питань економіки, соціальної політики та ін.); по-

єднувати в процесі регулювання правові, адміністративні, економічні важелі 

впливу, а також засоби пропаганди; активно співпрацювати з громадськими 

екологічними організаціями. 

 

Ірина СЕМЕНЮК 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 



 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ У 

МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА 

При плануванні та організації роботи керівник визначає, що саме повинна 

виконати дана організація, коли, як і хто, на його думку, повинен це зробити. 

Якщо вибір цих рішень зроблено вірно, керівник отримує можливість коорди-

нувати зусилля багатьох людей і разом реалізовувати потенційні здібності гру-

пи працівників. На жаль, керівники у вітчизняній практиці, нерідко помилково 

вважають, що якщо деяка структура „працює” на папері, то вона також буде ус-

пішно працювати і в житті. Але це далеко не так. Керівник, щоб ефективно ру-

хатись на зустріч цілі, повинен не лише координувати роботу підлеглих, а й 

примушувати людей виконувати її – мотивувати.  

Розуміння змісту мотивації – головний показник професійної майстерності 

доброго керівника організації. Мотивація – це готовність докласти максималь-

них зусиль для досягнення організаційних цілей, що зумовлена здатністю цих 

зусиль задовольняти певну індивідуальну потребу. Характерно, що мотивація 

задовольняє дві обставини. По-перше, забезпечення індивідуальних потреб, а 

по-друге, досягнення організаційних цілей. Обидві умови можуть і повинні за-

довольнятися якомога повніше. 

Навряд чи треба кого-небудь переконувати, що мотивація є основополож-

ним чинником спонукання працівників до високопродуктивної праці. В період 

переходу України до ринкових відносин, проблема мотивації була і залишаєть-

ся найактуальнішою та, на жаль, самою невирішеною в практичному плані про-

блемою. Її вирішення головним чином залежить від правильної побудови сис-

теми мотивації. 

Кожна компанія, що поважає себе, формує мотиваційні програми, які іноді 

виростають в системи мотивації персоналу. Ефективність тієї або іншої моти-

ваційної системи в практичній діяльності багато в чому залежить від органів 

управління, хоча за останні роки зроблені певні кроки до підвищення ролі са-

мих підприємств щодо розробки власних систем мотивації, які на конкретному 



 

відрізку часу дозволяють запроваджувати в життя цілі, що стоять перед підпри-

ємствами, і задачі в умовах ринкових відносин.  

Програми бонусів, програми індивідуального та групового стимулювання 

в організації є головним засобом для побудови системи мотивації праці. Вона 

передбачає формальні та неформальні механізми, за допомогою яких визнача-

ють, оцінюють та винагороджують виконання роботи працівниками. Цілі кож-

ної з програм перемінних виплат різні, і вони навмисно розроблені для різних 

потреб. Приведена нижче таблиця 1 ілюструє переліки цих програм у контексті 

тих цілей, що вони переслідують.  

Таблиця 1  

Програми мотивації 
Програми бонусів Програми групового сти-

мулювання 
Програми індивідуального 

стимулювання 
• Програми бонусів для ке-
рівників 
• Програми спеціального 
преміювання (спот-бонуси) 
• Преміювання основних 
(кращих працівників) 
• Преміювання за пропози-
ції працівників 

• Корпоративні системи 
розподілу доходів  
• Преміювання на основі 
керування по цілям  
• Преміювання за результа-
тами отриманого прибутку 
• Преміювання за результа-
тами роботи підрозділів 
• Преміювання тимчасових 
робочих груп 

• Комісія  
• Преміювання від годинної 
тарифної ставки/окладу  
• Індивідуальне преміюван-
ня керівників 

 

Програми бонусів, часто називають посилюючими програмами. Це систе-

ми преміювання на розсуд, по факту роботи, що засновані на суб'єктивній дум-

ці керівництва. У самій ідеї програми бонусів лежить принцип створення у пра-

цівника необхідної моделі поведінки, що відбиває цінності компанії і визнають-

ся ним. Але в програмі бонусів не чітко виражена ідея напрямку поводження 

працівника для виконання конкретних цілей компанії.  

Системи індивідуального стимулювання на відміну від системи бонусів 

більш орієнтовані на розрахункові формули. Спочатку повинні визначатись 

критерії винагороди і якщо встановлені рівні досягнуті, ці рівні самі генерують 

грошовий фонд. Системи індивідуального стимулювання носять мотиваційний 

характер, тому що зв'язок результати праці-оплата виражені тут ясніше, ніж у 



 

системі бонусів, а також більш сильно впливають на поводження працівника в 

частині досягнення тих цілей, що були перед ним встановлені.  

За останні 10 років, мабуть, самим істотним нововведенням є розробка си-

стем групового стимулювання. Такі системи стимулювання зв'язують в єдине 

стратегічні цілі компанії, системи оцінки і системи винагороди з метою моти-

вації персоналу на досягнення глибинних кінцевих цілей у рамках команди, ро-

бочої групи, структурного підрозділу, або компанії в цілому. 

Таким чином використання програм бонусів та стимулювання дозволяє 

побудувати ефективну систему мотивації праці, що дасть змогу створити більш 

ефективну роботу в команді, мотивувати персонал в напрямку поліпшення сво-

го трудового середовища, а також направити зусилля персоналу та менеджмен-

ту підприємства на досягнення єдиної цілі. 

 

Олена СЛАВКОВА  

Сумський національний аграрний університет 

Ірина ГОРОДОВА 

Гедеон Ріхтер Рт., м. Суми 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ  ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 

 Сучасний стан економіки України та її регіонів характерний кардиналь-

ними змінами в усіх галузях, у тому числі у системі охорони здоров’я, від ефек-

тивності функціонування якої залежить здоров`я нації – найвищої цінності 

держави.  

Ключовими проблемами вітчизняної системи охорони здоров’я, без вирі-

шення яких не відбудуться кардинальні позитивні зміни в її роботі: існуюча зо-

середженість багатьох посадових осіб системи охорони здоров’я на задоволенні 

потреб медичної галузі, а не на задоволенні медичних потреб населення; недо-

статність обсягів фінансування системи охорони здоров’я; неефективне вико-

ристання наявних ресурсів; недостатня прозорість системи надання медичної 



 

допомоги, що багато в чому зумовлене значним поширенням неофіційних пла-

тежів за медичні послуги. Для системи охорони здоров’я України характерне 

фактично відсутнє стратегічне планування діяльності, а наявні інституційні та 

кадрові можливості не завжди достатні для адекватного та ефективного управ-

ління ресурсами галузі. Досі немає чіткого розмежування між платником та по-

стачальником медичних послуг, відсутня договірна система співпраці між ни-

ми. Практично всі державні та комунальні лікувально-профілактичні заклади 

продовжують залишатися в статусі бюджетних закладів, що значно зменшує їх 

фінансові можливості. Незважаючи на те що в Україні впроваджується політика 

децентралізації управління системи охорони здоров’я, її переваги керівники 

медичних закладів використовують непослідовно та неефективно. Громадсь-

кість практично позбавлена дієвих механізмів впливу на роботу системи охоро-

ни здоров’я. 

Проблемним питання в сфері державного регулювання являється визна-

чення  попиту на послуги охорони здоров’я та потреби в охороні здоров’я. На 

перший погляд ці два поняття схожі, але існують суттєві відмінності. Поняття 

“потреба” можна пов’язати з поняттям “попит”, визначаючи попит як вислов-

лювання потреб і бажань споживача згідно з його уподобаннями. Але потреби 

по своїй суті безмежні, а попит на відповідні товари та послуги обмежується 

здатністю споживача спожити відповідну кількість товарів, або послуг. Діапа-

зон благ, які надають заклади охорони здоров'я не є нескінченним, кожний но-

вий крок у медичній науці та науці взагалі створюють вищий рівень потреб.  

Заклади охорони здоров’я відносяться до об’єктів соціальної інфраструк-

тури, фінансування та розвиток яких  відбувається  централізовано за рахунок 

державних коштів.  

Основною проблемою розвитку системи охорони здоров’я є її фінансове 

забезпечення. Міжнародний досвід фінансового забезпечення різних моделей 

охорони здоров’я показує, що найбільш ефективною, як з точки зору форму-

вання та використання фінансових ресурсів, так і з погляду інтеграції та взає-

моузгодження інтересів всіх учасників, а отже, рівня якості медичної допомоги, 



 

є система, заснована на принципах соціального страхування. Доцільним з нашої 

точки зору є запровадження централізованої бюджетно-страхової моделі фінан-

сового забезпечення охорони здоров’я. Надходження коштів повинно бути за 

рахунок двох джерел – коштів бюджетної системи та страхових внесків. Додат-

кове залучення коштів забезпечується за рахунок приватного сектору медици-

ни. Страхові внески повинні формуватися з двох джерел обов’язкового медич-

ного страхування та добровільного, причому важливим джерелом надходження 

повинно стати саме добровільне медичне страхування. 

Важливим питання є також оптимізація мережі закладів охорони здоров`я 

на регіональному рівні та  реструктуризацію медичної допомоги. Це один із ос-

новних чинників ефективного функціонування галузі в умовах становлення ри-

нку медичних послуг. Основою цих процесів є розробка і впровадження науко-

во обґрунтованих норм і нормативів, що відповідали б реальним потребам на-

селення у медичній допомозі в розрізі трьох основних рівнів первинна медична 

допомога, амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога.   

До середньострокових заходів МОЗ України належать: доопрацювання за-

конодавчих актів для створення необхідних передумов запровадження страхо-

вої медицини, насамперед закону про надання лікувально-профілактичним за-

кладам статусу комунальних підприємств; впровадження стандартів лікування 

та формулярної системи на засадах доказової медицини; створення умов для 

активної і ефективної роботи лікарняних кас; розвиток системи інформаційного 

забезпечення охорони здоров’я та інформаційних мереж, уніфікації методів і 

засобів інформації, реорганізації медико-статистичної служби; створення кон-

куренції на ринку медичних послуг між їх надавачами та забезпечення свободи 

вибору; спрощення процедур ліцензування медичної практики, медичної техні-

ки, виробів медичного призначення, продуктів харчування.  

Серед довгострокових заходів МОЗ України: запровадження медичного 

страхування — як загальнообов’язкового, так і приватного; створення єдиного 

простору медичних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування та форм 

власності лікувально-профілактичних закладів; впровадження гарантованого 



 

рівня безоплатної медичної допомоги, створення системи контролю необхідно-

го рівня якості медичних послуг шляхом введення стандартів; реалізація еко-

номічних і правових механізмів гарантування медичної допомоги в належному 

обсязі, незалежно від місця проживання громадян; розвиток недержавного сек-

тора медичних послуг; передача низки управлінських та дозвільних функцій 

МОЗ України лікарським асоціаціям та громадським організаціям.  

Підсумовуючи вищенаведене можна сказати, що на сьогодні в економіці 

охорони здоров’я є багато невирішених питань, як на державному так і на регі-

ональному рівнях. Ці питання потребують подальшої розробки та вдосконален-

ня, особливо враховуючи те, що Україна  прямує до вступу в ЄС і повинна мати 

систему охорони здоров’я європейського зразку.  

 

Михайло СЛОБОДЕНЮК 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

ФОРМУВАННЯ “РИНКУ ПОКУПЦЯ” 

Проблема управління стратегією використання ресурсного потенціалу тор-

говельного підприємства на сьогоднішній день стає досить актуальною в умо-

вах нестабільності умов роботи підприємств. У західній та східній теорії управ-

ління стратегією використання ресурсного потенціалу підприємства визнано як 

окремий, перспективний предмет дослідження, що стосується  України, то дане 

питання ще не зайняло належного місця. Тому дана стаття має на меті висвітли-

ти суть, основні положення теми та переваги при застосуванні даної стратегії. 

Управління стратегією використання ресурсного потенціалу підприємства 

– це обґрунтована комплексна програма дій по досягненню основних та промі-

жних цілей підприємства з урахуванням ресурсного потенціалу, форм та мето-

дів постачання, створення страхових запасів і системи розподілу ресурсів між 

окремими напрямками діяльності підприємства. 



 

Існує багато описів послідовності проходження окремих етапів управління 

стратегією, однак з тим, що треба визначити місію, проаналізувати зовнішнє та 

внутрішнє середовище, сформувати цілі стратегії та їх досягнення, розробити й 

виконати стратегічні плани, проекти та програми, - погоджуються всі (рис. 1).  

 
Рис. 1. Етапи впровадження стратегії управління ресурсним потенціалом під-

приємством 

На практиці процес управління ресурсним потенціалом підприємства не 

може розглядатись як робота винятково менеджерів вищого рівня управління, а 

також не має таких точних, розділених між собою етапів: порушується послідо-

вність, оскільки більшість робіт виконуються одночасно, спостерігається пове-

рнення до вже «пройдених» етапів для уточнення. 

Необхідність стратегічної орієнтації підприємства робить управління стра-

тегією використання ресурсного потенціалу підприємства процесом безперерв-

ним і динамічним, а отже, одноразовий аналіз та діагностика не можуть бути 

основою такого процесу, оскільки надають обмежену певним проміжком часу 

інформацію. 

Управління стратегією використання ресурсного потенціалу торговельного 

підприємства дає можливість зміцнити «головну» стратегію  підприємства та 

сприяє покращенню як внутрішніх так і зовнішніх показників його діяльності. 

Ефективне управління дозволяє підприємству більш раціонально використову-

Визначення цілей підприємства 

Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища – визначення можливостей 
та загроз 

Розробка стратегічних альтернатив, програм, проектів, планів 

Впровадження та контроль  

Визначення місії підприємства 



 

вати наявний ресурсний потенціал, що позитивно  вплине на його місце в галузі 

та конкурентоспроможність продукції. 

 

Дмитро СОЛОХА, О. ФЕСІНА 

Донецький університет економіки та права 

 

ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ СУЧАСНОГО 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В країнах пострадянського простору, насамперед, в Україні, на час над-

бання самостійності, стан зносу основних фондів, був більш ніж критичним. 

Виконуючи роль сировинного придатку, Україна протягом радянського пері-

оду, розвивалась, як держава з виключно важкою індустрією. 

Однак, оновлення основних фондів практично не проводилось. Якщо таке 

оновлення йшло, то в рамках діючої виробничої схеми, без розширення, або 

оновлення технології, Тому на початку 90-х років ХХ-сторіччя, в Україні стан 

зносу основних фондів був більшим ніж в усіх країнах колишнього союзу. Су-

часна Україна, обрала шлях, сталого економічного розвитку, основою якого є 

гармонійний, пролонгований у довгостроковій перспективі, розвиток соціуму, 

економічної та соціальної систем. 

Необхідність залучення іноземних інвестицій, на нашу думку, е одним з 

першочергових завдань, що до, подолання кризових процесів, які відбуваються 

у господарському комплексі України. Варто відзначити діалектичний зв’язок, 

процесів макро та мікро – рівнів. 

Необхідність залучення іноземних інвестицій, е досить актуальним, бага-

товекторним запитанням, успіх вирішення якого, дасть змогу забезпечити про-

цес економічного зростання. Сучасна металургійна галузь, яка є базовою, сис-

темоутворюючою не лише для донецького регіону, а й для всієї держави в ці-

лому, отримує близько 18 доларів інвестиційних надходжень на 1 тону сталі, в 

той час , коли у країнах з розвиненою економікою, цей показник становить по-



 

над 28 доларів, тобто кожна тонна української сталі потребує додатково, при-

близно 10 доларів надходжень. 

Наявні інвестиційні ресурси дають можливість впроваджувати передові 

технології, новітню техніку, інноваційні форми організації праці та управління 

виробництвом. Нововведення, нові технології та організаційні рішення дають 

змогу підприємствам вийти з кризових ситуацій, забезпечити високу конкурен-

тоспроможність продукції і підприємства. Інноваційна діяльність  повинна ста-

ти одним з важелів виведення економіки з кризи. 

В умовах ринку дефіцит фінансових ресурсів є невід’ємним атрибутом, а 

для України – це найактуальніше питання. Цим зумовлюється необхідність 

створення не тільки сприятливих, а й заохочувальних умов притоку внутрішніх 

і зовнішніх інвестицій. Іноземні інвестиції поповнюють обмежені вітчизняні ін-

вестиції та сприяють фінансуванню підприємств, галузей і регіонів. 

Розвиток інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання відіграє най-

важливішу роль у підвищенні технічної озброєності виробничого потенціалу та 

конкурентоспроможності підприємств. Сьогоденній Україні необхідна оптима-

льна інвестиційна модель, оскільки діючі не в змозі забезпечити ані структурну 

перебудову національної економіки, ані вирішити локальні завдання подолання 

соціально-економічної кризи. 

Комплексно розглядаючи питання залучення інвестицій в економіку Укра-

їни, необхідно враховувати, що створення інвестиційного ринку, на думку екс-

пертів, – проблема не менш важлива, ніж створення товарного ринку, оскільки 

товари – це похідний продукт від інвестицій (як національних, внутрішньодер-

жавних, так і іноземних). Тому саме інвестиційний ринок можна вважати від-

правною точкою швидкого і ефективного соціально-економічного розвитку 

нашої країни. 

На сучасному етапі ринкових перетворень ефективність інвестиційної дія-

льності стала однією з ключових у розвитку економічної системи України. Се-

ред найважливіших проблем цієї діяльності особливе місце належить активіза-



 

ції стимулів з метою більш широкого залучення вітчизняних та іноземних кош-

тів для розробки та реалізації інвестиційних програм.  

В той же час слід зауважити, що для реалізації ринкових програм розрахо-

вувати лише на внутрішні ресурси вкрай проблематично і за своєю суттю, це не 

відповідає природі ринкових відносин, які об'єктивно потребують інтернаціо-

налізації економічних зв'язків.  Більшість підприємців схиляються до думки про 

доцільність введення в Україні системи оподаткування для підприємств, яка б 

мала елемент регресивності. При цьому вони вважають, що єдиним податком, 

зменшення якого позитивно вплине на можливості розвитку підприємств і од-

ночасно не принесе суттєвих втрат для бюджету, є податок з прибутку. Підпри-

ємці переконані, то істотною буде знижка податку з прибутку у розмірі мінімум 

25% від діючої ставки податку.  

Тому в умовах обмеженості внутрішніх ресурсів і розширення зв'язків 

України з зарубіжними країнами необхідно активніше використовувати зарубі-

жний досвід з метою ширшого залучення іноземних інвестицій 

 

Ірина СОТНИК  

Сумський державний університет 

 

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ТА НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Прогресуючі тенденції світової глобалізації, об’єднання різних за рівнем 

економічного розвитку, наявними запасами природних ресурсів тощо країн 

призводить до поступової трансформації екологічних, економічних та соціаль-

них проблем окремих країн в глобальні проблеми, вирішення яких потребує зу-

силь всього світового співтовариства. Це стосується і процесів глобалізації 

природного капіталу в межах світової спільноти, які супроводжуються 

об’єднанням природних запасів окремих країн в єдиний світовий природний 

ресурс. З одного боку, перевагами такої трансформації є усвідомлення людст-

вом обмеженості природних багатств, та, як наслідок, більш дбайливе ставлен-



 

ня до їх використання, нейтралізація політики „консервування” власних приро-

дних ресурсів деякими розвинутими країнами. З іншого боку – труднощі, що 

виникають за необхідності проведення єдиної узгодженої політики ресурсоко-

ристування для країн, які суттєво різняться між собою за особливостями націо-

нального управління, наявними природними ресурсами, існуючими проблема-

ми в національних спільнотах, що є пріоритетними для вирішення. Зокрема, до 

таких труднощів належать проблеми транскордонного забруднення, міжнарод-

ної міграції робочої сили та фінансових потоків, розподілу прав власності на 

природні ресурси між господарськими суб’єктами різних країн.   

Актуальним питанням, що потребує невідкладного вирішення за умов су-

часної глобалізації, є підвищення ефективності використання природного капі-

талу у світовому масштабі з огляду на далекоглядні та всеохоплюючі наслідки 

процесів ресурсокористування. На наш погляд, перспективним шляхом його 

вирішення є активізація політики ресурсозбереження в усіх без виключення 

країнах світу. Ресурсозбереження, як діяльність з підвищення ефективності ви-

користання природних та інших видів ресурсів, дозволяє досягти багатьох еко-

лого-економічних та соціальних переваг як окремими країнами, так і світовою 

спільнотою в цілому. Зокрема, зазначені переваги полягають у такому: 1) під-

вищується якість життя; 2) зменшуються обсяги забруднення довкілля та ви-

снаження природних ресурсів; 3) з’являються додаткові прибутки за рахунок 

більш ефективного використання ресурсів; 4) примножується використання де-

фіцитного капіталу; 5) підвищується політико-економічна та ресурсна безпека 

країн; 6) забезпечується справедливий розподіл ресурсів та зростає кількість 

робочих місць. Отже, переваги ресурсозбереження сприяють вирівнюванню рі-

внів економічного розвитку окремих країн світу, виробленню єдиного узгодже-

ного підходу до формування світової економічної політики, запобігають виник-

ненню міжнародних конфліктів.  

Практична реалізація переваг ресурсозбереження в умовах глобалізації 

може бути здійснена за такими напрямками: розвиток трансферу ресурсозбері-

гаючих технологій, тобто передача (безкоштовна або за ціною, що є прийнят-



 

ною для країни-отримувача) нових ресурсоефективних технологій виробницт-

ва, науково-виробничих знань тощо розвинутими країнами таким, що розвива-

ються; отримування єдиної стратегії ресурсокористування та відповідної еко-

номічної політики для країн, які беруть участь у глобалізаційних процесах, що 

передбачає відмову окремих держав від політики „консервування” власних при-

родних ресурсів та сприйняття запасів природних ресурсів країн як єдиного 

природного ресурсу світу з адекватним корегуванням макроекономічних цілей; 

поступове заміщення природного ресурсу інформаційним, що досягається роз-

витком наукоємних високотехнологічних виробництв, розширенням сфери по-

слуг, активізацією науково-дослідної діяльності та обміном її продуктами між 

країнами; розроблення єдиних правових основ природокористування в межах 

світової спільноти, встановлення єдиних світових стандартів витрат ресурсів; 

формування системи єдиних економічних стимулів щодо впровадження ресур-

созберігаючих заходів, поширення досвіду виконання національних та міжна-

родних ресурсозберігаючих проектів, запровадження торгівлі викидами. 

 

Марія СПАССКОВА  

Тернопільський державний економічний університет  

 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА СКЛАДОВА 

КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕГІОНУ  

Зростання конкурентноздатності економіки України є проблемою стратегі-

чного значення, що стосується, як підприємств мікрорівня, так і держави зага-

лом. Державі потрібно створити умови щоби конкурентність стала основною 

метою розвитку регіонів. Одним з чинників конкурентного потенціалу є рекре-

аційно-туристичний комплекс, що визначає якість рекреаційних послуг. 

Важливість проблеми реалізації туристично-рекреаційної складової конку-

рентоздатності   регіону підкреслюють такі моменти: нині в світі ми спостеріга-

ємо динамічний розвиток туризму і рекреацій, які є невід’ємним сектором сві-

тового господарства, що в свою чергу активізують інші галузі економіки регіо-



 

ну; від конкурентноздатності окремого регіону залежать показники життя насе-

лення цього регіону (надходження інвестицій, економічний і соціальний розви-

ток держави); рекреація це не лише галузь окремого регіону, але й контакти 

громадян з інших країн, що призводить до зміни менталітету та морально-

етичному стані нації. 

Тернопільська область багата на рекреаційні ресурси (природні і штучні), 

але за низкою причин вона ще не готова прийняти велику армію туристів та 

відпочивальників. В області один з найвищих показників ресурсів міжнародно-

го значення, їх понад 80 %, що дозволило їй увійти в першу десятку областей 

України по наявності на її території ресурсів санаторно-курортного лікування. 

Частину Тернопільської області омивають води Дністра (а саме в Заліщи-

цькому та Борщівському районах зосереджені найбільші рекреаційно активні 

місцевості), найцінніші природні рекреаційні ресурси регіону зосереджені в ра-

йоні Дністровської долини. 

Реалізація рекреаційного потенціалу потребує вирішення завдань пошуку 

методів активізації розвитку регіонального рекреаційного комплексу та розроб-

ки пропозицій щодо вдосконалення організаційної структури управління ним. 

Для цього потрібно: створити умови розвитку зеленого туризму; удосконалити 

нормативну базу як на державному рівні, так і на місцевому; здійснювати регу-

лювання процесами, які впливають на екологію; підвищити якість надання рек-

реаційно-туристичних послуг; розробити напрямки розвитку рекреаційно-

туристичного бізнесу; забезпечити розвиток природно-заповідної мережі і при-

родних територій особливого значення; сприяти використанню рекреаційних 

місцевостей за призначенням. 

Від стану матеріально-технічної бази туризму  залежить туристична відві-

дуваність. В Тернопільській області, особливо в сільській місцевості, існує брак 

телекомунікаційних закладів, установ, де надаються банківські послуги, 

об’єктів соціальної інфраструктури.  

 

Олена СТАРЧЕНКО  



 

Донецький національний університет 

   

ПРОБЛЕМИ  СТВОРЕННЯ  ТНК  У  КРАЇНАХ  СНД 

 Завдання кооперації спеціалізованих і технологічно пов'язаних вироб-

ництв і підприємств, які опинились відразу по різні сторони нових державних 

кордонів виникли відразу після розпаду СРСР. В умовах ринкової економіки ця 

проблема щонайкраще вирішується за допомогою створення різного роду 

транснаціональних підприємницьких структур. Створення транснаціональних 

корпорацій - єдиний шлях відновлення єдиного економічного простору, раціо-

нального використання всього створеного спільними зусиллями й, нарешті, за-

сіб спільного виживання.  

 Про справедливість даного висловлення свідчить сукупність пропонова-

них і вже реально діючих заходів підтримки транснаціональних підприємниць-

ких структур, що виникають у ході акціонування й приватизації пострадянсь-

ких економік.  Керівники держав і урядів СНД підписали, зокрема, низку угод, 

націлених на сприяння створенню й функціонуванню транснаціональних під-

приємницьких об'єднань, покликаних забезпечити на нових, ринкових, засадах 

раціоналізацію кооперативних відносин, оптимізацію минаючих через наші 

країни технологічних ланцюжків. 

 Більшість документів з цього приводу носить відверто “рамковий” харак-

тер. У зв’язку з багатьма причинами ці документи не мають за ціль встановлен-

ня якогось універсального алгоритму розгортання механізму створення та за-

безпечення діяльності різноманітних транснаціональних структур  у різних  

сферах господарювання й областях економічного  та науково - технічного спів-

робітництва. 

 Перешкодою в діяльності по формуванню й забезпеченню функціонуван-

ня транснаціональних об'єднань є неурегульований комплекс загальних питань 

економічного розвитку країн СНД (оподатковування, цін, мит, системи розра-

хунків і взаємин банків, питання власності).  



 

Принципово важливі  наступні правові нормативи діяльності транснаціо-

нальних підприємницьких об'єднань: 1) транснаціональні об'єднання є юридич-

ними особами по законодавству держави місця їхньої реєстрації; 2) статус філій 

(відділень) і представництв транснаціональних об'єднань визначається в уста-

новчих документах відповідно до законодавства держави місцезнаходження фі-

лій (відділень) і представництв; 3) порядок оцінки фінансових, матеріальних 

ресурсів і майна, внесених засновниками в статутний фонд транснаціональних 

об'єднань, установлюється за згодою між ними; 4) статутний фонд транснаціо-

нальних об'єднань формується при цьому на погоджених засновниками умовах 

шляхом об'єднання їх фінансових, матеріальних ресурсів і майна; 5) умови роз-

поділу прибутку й відшкодування збитків транснаціональних об'єднань визна-

чаються їхніми установчими документами; 6) взаємини підприємств, що вхо-

дять у транснаціональні об'єднання, з відповідним бюджетом держави їхнього 

місцезнаходження, визначаються законодавством цієї держави; 7) інвестиційна 

діяльність транснаціональних об'єднань, у тому числі пов'язана із залученням 

капіталу із третіх країн, здійснюється відповідно з законодавством держави, на 

території якого здійснюються відповідні вливання, та угодами між сторонами 

про співробітництво у галузі інвестиційної діяльності та про взаємний захист 

інвестицій.  

 Практичне створення транснаціональних об'єднань іде вкрай повільно; 

прийняті в цій області міждержавні рішення не реалізуються або реалізуються 

вкрай погано. Питання створення й функціонування транснаціональних об'єд-

нань мають потребу в додатковому законодавчому й правовому проробленні. 

Щоб ефективно перейти від загальних рамкових угод до практичної роботи з 

узгодження конкретних умов створення цих об'єднань, необхідно більш енер-

гійне зближення відповідних національних законодавств.  Істотне значення в 

цьому плані мали б розробка країнами СНД спільних проектів приватизації вза-

ємозалежних виробництв і розвиток перехресного акціонування суміжних під-

приємств. Прискорення процесу створення українських транснаціональних 

структур пов’язано з  уніфікацією відповідних аспектів господарських законо-



 

давств, з подоланням митних бар'єрів і з рішенням комплексу непростих пи-

тань, що стосуються власності учасників, розрахунково-платіжних відносин, 

розходжень у системах ціноутворення й оподатковування, інших проблем за-

безпечення умов для ефективної взаємодії суб'єктів господарювання пострадян-

ських країн.  Просування на даних напрямках, укупі з доведенням до логічного 

кінця лінії по скасуванню необґрунтованих обмежень і бюрократичних завалів 

на шляху створення транснаціональних об'єднань, а також із застосуванням 

усього спектра законодавчо передбачених у їхньому відношенні пільг - все це й 

формує головні завдання системної державної підтримки українських трансна-

ціональних структур. 

 

 

Інна СТАШКО  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ  ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА 

ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Перехід України від адміністративно-командної економіки до ринкової, 

яка базується на широкому використанні економічних методів, активізує ряд 

соціально-економічних проблем. Розвиток економіки, підвищення національно-

го добробуту залежить від подальшого підвищення продуктивності праці.  

  Продуктивність праці, як економічна категорія, це ефективність  трудо-

вих витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кіль-

кість матеріальних благ. 

 Як правило,  продуктивність праці оцінюють за допомогою кількісних 

показників. До них відносяться коефіцієнт якості праці, – можливість кількісно 

відобразити ступінь якості праці як окремого працівника, так і праці всього ко-

лективу підприємства та його підрозділів. Найвище значення даного показника 

прирівнюється до одиниці. Кількісні величини залуження коефіцієнта якості 

праці, які можна назвати субкоефіцієнтами, встановлюються диференційовано 



 

для кожної групи працівників: продавців, касирів, робітників, адміністраторів, 

завідуючих складами. 

Показником продуктивності праці в торгівлі, на нашу думку,   є величина 

товарообігу на одного середньоспискового працівника або на групу.  Сам пока-

зник загальної продуктивності підлягає впливу ряду чинників. Одним з них є 

зміна в структурі робочої сили. Звертаючи увагу на дані про питому вагу про-

давців в загальній чисельності робітників (продавці, касири, контролери, кон-

сультанти, адміністратори, менеджери та ін.), питому вагу оперативних праців-

ників в загальній чисельності всіх працюючих, можна визначити вплив на пока-

зник продуктивності праці; а також  зміни в  складі торговельних працівників.  

На більшості  українських підприємств використовують кількісні показни-

ки оцінки продуктивності праці. Ми вважаємо, що для знаходження резервів 

підвищення продуктивності праці цього недостатньо. Потрібно акцентувати 

увагу керівництва підприємств на якісні показники, що дадуть змогу покращи-

ти мотивацію персоналу.   

Продуктивність праці безпосередньо пов’язана з якістю або з бездефектні-

стю праці торговельних працівників усіх категорій. Більш того, система безде-

фектної праці, направлена на розвиток ініціативи робітників, виховання почут-

тя відповідальності за особистий вклад у трудові зусилля колективу, забезпечує 

підвищення якості всієї роботи та якості обслуговування покупців. 

Аналіз результатів впровадження системи бездефектної праці показує, що 

кількість відхилень від встановлених правил торгівлі і внутрішнього розпоряд-

ку постійно зменшується і з часом випадки порушень будуть носити поодинокі 

випадки. 

Практична частина дослідження виконувалась  на прикладі підприємства  

ТОВ „Світанок”, м. Хмільник,  що займається торгівлею продовольчих товарів, 

має також  у своїй структурі «міні - пекарню». Підприємство є лідером по за-

безпеченню продукцією санаторіїв міста.  На сьогоднішній день фірма розши-

рює сферу діяльності. Планується на початку 2006 року відкрити «Гіпер-

пекарню» і виробляти великий асортимент продукції: хлібобулочних, конди-



 

терських, макаронних та інших виробів. Отже, на нашу думку,  доцільно  оці-

нити продуктивність праці та саму потребу в персоналі за допомогою кількіс-

них і  якісних показників.   

Проведені дослідження  дозволили визначити такі якісні показники: оцінка 

функціональних  обов’язків працівників; оцінка бездефектної роботи співробіт-

ників різних категорій; оцінка кваліфікації персоналу;  оцінка роботи співробі-

тника  на імідж компанії.  

 

Світлана СТЕПОВА   

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ВАЖЛИВІСТЬ  ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ  ЕКОЛОГІЧНИХ  

ІННОВАЦІЙ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  ДЛЯ  ЕКОНОМІКИ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Інтеграція України до світової економіки неможлива без розвитку іннова-

ційної діяльності, а саме її екологічного напрямку. Для підтримки впроваджен-

ня наукових розробок був створений Державний інноваційний фонд (1992р.) 

відповідно до закону України “Про засади державної політики у сфері науки та 

науково-технічної діяльності”. Наступним кроком стало Розпорядження Прези-

дента  (23.01.1996р. №17/96) “Питання створення технопарків та інноваційних 

структур інших типів”. План дій у сфері екології було викладено в “Основних 

напрямах державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної політики” (ухвалено 

5.03.1998), у програмі “Україна-2010” в розділі “Екологічна політика та стійкий 

розвиток суспільства”. 

Згідно з Законом України “Про інноваційну діяльність”, підписаного Пре-

зидентом України 4 липня 2002 року передбачено значні пільги в оподаткуван-

ні інноваційних підприємств. Однак статус інноваційного підприємства відпо-

відно до діючого законодавства мають інноваційні центри, технопарки, техно-

поліси, інноваційні бізнес-інкубатори тощо. Це підприємство (об'єднання під-



 

приємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) про-

дукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому виразі перевищує 70 відсотків його 

загального обсягу продукції і (або) послуг. Такі обмеження взагалі не сприяють 

розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в сільському господарстві. 

Зокрема, реалізація інвестиційно-інноваційних проектів в сільському господар-

стві має багато перешкод не тільки в своїй реєстрації, але й в організації на 

окремій території.  

Якщо розглядати впровадження технологій, які спрямовані на екологізацію 

виробництва, як один із напрямів інноваційної діяльності, порівнюючи, напри-

клад, з існуючими технологіями, а також кількість шкідливих викидів в атмос-

феру, забруднення стічних вод тощо, можна запроваджувати для технологій із 

негативними екологічними параметрами пільги в оподаткуванні на період дії 

такого проекту, наприклад податку на прибуток, ПДВ. Кількість нормативних 

актів з правового забезпечення інвестиційної діяльності України є більш-менш 

достатньою. Але їх не підкріплено фінансами, методиками та інформацією. У 

розроблених нормативних актах не проглядається системного підходу. 

Слід зауважити, що законодавчі акти, пов'язані з нормативно-правовим ре-

гулюванням інвестиційної діяльності, не узгоджені між собою і визначають за-

гальні, найбільш принципові положення, проте не регламентують інвестиційної 

діяльності як логічний та послідовний інвестиційний процес, який спрямовано 

на прискорення економічного розвитку України. 

Інвестиційні проекти, що реалізують сільськогосподарські підприємства є, 

в основному, інноваційними. Це стосується тих, що враховують екологічні зби-

тки і направлені на їх ліквідацію. Тому ми пропонуємо таким проектам надава-

ти статусу інноваційних. Виходячи з цього аграрні підприємства, що реалізу-

ють інвестиційні проекти, слід зарахувати до тих, що користуються пільгами в 

оподаткуванні, визначеними Законом України “Про інноваційну діяльність”. 

Крім того, бажано для сільськогосподарських підприємств застосувати подат-

кову знижку від загальної суми інвестицій в активну частку нових основних 

виробничих фондів. До 40% витрат на придбання обладнання може списуватись 



 

за перший рік. При цьому такі витрати повністю слід відносити на валові ви-

трати. 

Відповідно до Закону України “Про охорону НПС” (введений в дію Поста-

новою ВР №1268-12 від 26.06.91, ВВР 1991) збори за забруднення НПС плат-

ники перераховують до місцевих та Державного фонду охорони НПС у визна-

чених розмірах. Отже, основні кошти на природоохоронну діяльність надходять 

від підприємств, а доля незалежних джерел фінансування не значна, що вимагає 

пошуків додаткових джерел фінансування. Проблема фінансування природо-

охоронних заходів набуває особливої гостроти і потребує скорішого впрова-

дження нових інструментів заохочення та стимулювання інвесторів, які, в свою 

чергу, мають бути впевненими в мінімальному рівні загального ризику, однією 

з складових якого є екологічний.   

Отже, розглянувши державне регулювання екологічних інновацій приро-

докористування в сільському господарстві ми прийшли до висновку, що воно є 

не досконалим, і для України як для молодої країни з ще не розвиненою ринко-

вою економікою слід звернутися до досвіду зарубіжних країн щодо державного 

регулювання. 

Промислово розвинуті держави світу накопичили значний досвід застосу-

вання різноманітних  державного оподаткування екополітики. До країн, які до-

сягли найбільших успіхів у розвитку екологічної системи оподаткування нале-

жать Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Нідерланди та США. Їхній досвід 

може бути корисним для України, оскільки дає змогу виробляти і здійснювати 

ефективну національну політику на основі пріоритетних концепцій. 

Таким чином, в економічно розвинених країнах як альтернативним плюсом 

екологічного податку постають ринкові дозволи на використання обладнання та 

споріднені їм дозволи на забруднення та торгівля дозволами, що бажано засто-

сувати  і в Україні. 

 

Володимир СТЕФІНІН 

Тернопільський державний економічний університет 



 

 

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРАЦІ 

Існує кілька підходів до оцінювання рівня якості праці, серед яких викори-

стання комплексних показників (індексів). При цьому вихідними даними для 

розрахунків є фактичний і запланований обсяги випуску придатної продукції, 

які обчислюються у вартісних одиницях, штуках (екземплярах) або одиницях 

трудомісткості (нормо-годинах), а також втрати від браку. До втрат від браку 

включають втрати від неусувного браку і втрати, пов’язані з його виявленням і 

усуненням. Втрати від усунення браку включають витрати на розбракування 

забракованих виробів, аналіз причин браку, його усунення (заміну дефектних 

деталей чи вузлів), повторне складання і перевірку функціонування виробу. 

Комплексні показники якості праці підприємства розраховуються для ро-

бочих дільниць, цехів, організації в цілому, а також для певної номенклатури 

деталей, складальних одиниць і готових виробів незалежно від структури орга-

нізації. Так, при їх розрахунку якості і ефективності праці на рівні цеху викори-

стовуються показники ефективності праці, якості праці, кількості виготовленої 

продукції дільниць, що входять до даного цеху, а також вагові коефіцієнти зна-

чимості певної дільниці в масштабі цеху. Причому у розрахунках комплексних 

показників використовуються зважені геометричні індекси. Аналогічним чином 

розраховується інтегральний індекс якості та ефективності праці всього підпри-

ємства за відповідними показниками діяльності цехів. Даний підхід оцінювання 

якості праці та її ефективності досить простий у використанні, однак в сучасних 

умовах швидкого поширення, дедалі більшого переважання інтелектуальної, 

творчої праці його застосування ускладнене, та навіть і неможливе. Тому нині 

найбільшого поширення у оцінюванні різних аспектів якості у найширшому ро-

зумінні набуло застосування методів та підходів науки кваліметрія. 

Кваліметрична оцінка постає невід'ємним елементом системи управління 

якістю праці, що дозволяє контролювати і підвищувати рівень якості праці. 

Звідси, застосування кваліметричних методів є однією з найважливіших перед-

умов правильності прийнятих управлінських рішень в області якості праці, що 



 

створює підґрунтя для розв'язання цілої низки інших проблем у сфері якості 

праці. А це дає підстави вважати, що проблема виміру і кваліметричної оцінки 

якості праці насьогодні є актуальною проблемою всієї науки про якість праці, 

тому природно, що кваліметрія привертає увагу усе більшого числа науковців і 

практиків. Застосування кваліметричних методів дозволяє не тільки оцінювати 

рівень якості праці виконавців та продукції, що випускається, а й визначати мі-

ру відповідності міжнародним стандартам, а також міру відставання від них. 

Таким чином, на сьогодні кваліметрія як синтетична теорія має такі скла-

дові: 1) загальну кваліметрію, яка розкриває закономірності вимірювання та 

оцінювання якості предметів будь-якої природи; 2) спеціальні кваліметрії, які 

включають методи оцінки якості за тими чи іншими ознаками цих методів (екс-

пертна, індексна, ймовірно-статистична, загальна теорія розрахунку ефективно-

сті як міри якості систем і процесів); 3) предметні кваліметрії (кваліметрія про-

дукції, праці, управління, людини, освіти, ергономічна тощо). Виділення у ква-

ліметричній системі предметних кваліметрій, зокрема кваліметрії праці, дозво-

лить більш поглиблено і точно проводити оцінку та вимірювання якості праці 

працівників. 

На сьогодні для оцінки результативності праці застосовується чимало ме-

тодів шкалування, впорядкованості рангів, альтернативних характеристик, 

оцінних листів та низка інших. Зокрема, метод шкалування не потребує вели-

ких витрат на розробку і це визначає його економічність, хоча числовий вираз 

прояву показника розширює поле інтерпретації у експерта, що підвищує суб'єк-

тивізм оцінки. Метод альтернативних характеристик не варто застосовувати 

для оцінки якості роботи працівників через його необ'єктивність. Метод впоря-

дкованості рангів дозволяє врахувати відмінні за природою фактори, однак на 

практиці застосовується рідко і має ряд недоліків. 

На жаль, метод кваліметричної оцінки якості праці поки що не одержав 

широкого застосування і впровадження у виробництво, хоча він являє собою 

важливий науковий інструмент для розв'язання складних неформалізованих 

проблем управління якістю праці. Нині комплексні оцінки якості дедалі більше 



 

впроваджуються в різні сфери людської діяльності. У вітчизняних і зарубіжних 

наукових публікаціях все частіше порушуються проблеми комплексної оцінки 

якості різного роду об'єктів, що не є продуктами праці, або оцінки якості пере-

бігу різних процесів, одним з яких є процес забезпечення якості праці. 

Існуючі зараз методики оцінки якості праці характеризуються внутрі-

шньою єдністю, яка полягає у тому, що ці методики базуються на загальних 

принципах кваліметрії. Отже, з погляду теоретичної кваліметрії, ці методики 

однорідні і можуть бути описані одним алгоритмом. Таким чином, методи ком-

плексної кількісної оцінки якості праці охоплюють усе нові області, а алгоритм 

цих методів і принципи, на яких вони базуються, практично не відрізняються 

від тих, які прийняті в теоретичній кваліметрії, до того ж сфери застосування 

багатьох з цих методів, наприклад, оцінка якості фахівців, є надзвичайно важ-

ливими. 

 

Наталія СТЕЦУРА, Юлія БЕРІДЗЕ 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В 

СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризуються значними змінами у 

використанні маркетингових стратегій на українських підприємствах. Гострі-

ший рівень конкуренції ( в тому числі і в загальносвітовому, глобальному мас-

штабі), зріст потреб споживачів в якості обслуговування вимагав від учасників 

підприємницької діяльності змін в управлінні бізнесом. Актуальною пробле-

мою на сьогоднішній день в Україні є відхід від маркетингу, направленого на 

масового споживача і переорієнтація його на індивідуальні особливості кожно-

го клієнта. 

Зміна загальної філософії маркетингу потребує використання адекватної 

комунікаційної політики. В цих умовах широкого розповсюдження набуває 



 

концепція інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК, англ. – Integrated 

Marketing Communication).  

Концепція ІМК об’єднує в єдине ціле рекламу, зв’язки з громадськістю, 

просування, стимулювання збуту, корпоративні комунікації, Інтернет і пере-

творює корпоративні комунікації у вигляд, що сприймається отримувачем – 

єдиний потік інформації з ряду нероздільних джерел. Згідно концепції ІМК спі-

лкуватися зі споживачами необхідно на основі їх знань, бачень, відчуттів, а не 

тільки виходячи з продукції чи послуг компанії, як вважалося раніше.  

   Процес втілення концепції ІМК в практику діяльності українських фірм 

гальмується в наслідок дії наступних факторів: не усвідомлення значення за-

стосування ІМК в процесі росту ефективності маркетингових комунікацій; про-

тиріччя між різними функціональними підрозділами служб комунікатора (від-

діл реклами, ПР, збуту); молочисельність рекламних та інших агентств, що в 

силі розробити ефективні ІМК внаслідок відсутності кадрів відповідної компе-

тенції, переслідування своїх меркантильних інтересів. 

   Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій вперше була сфор-

мульована американськими маркетологами Доном Шульцем, Стенлі Таненбау-

мом і Робертом Лаутернборном в 1993 р. Вони визначили ІМК як “… новий 

спосіб розуміння цілого, який нам здається зіставленим з таких частин, як рек-

лама, паблік рілейшнз, стимулювання збуту, матеріально-технічне забезпечен-

ня, організація взаємовідносин з співробітниками”/ 

   Розглянемо поняття ІМК більш детальніше. За визначенням Американсь-

кої асоціації рекламних агентств, інтегрована маркетингова комунікація – це 

концепція планування маркетингових комунікацій, що виходить з необхідності 

оцінки стратегічної ролі їх окремих напрямків (реклами, стимулювання збуту, 

паблік рілейшнз та ін.) і пошуку оптимального співвідношення чіткості, послі-

довності і максимізації впливу комунікаційних програм шляхом інтеграції всіх 

окремих звернень. Дж. Бернет і С.Моріарті визначає цю категорію так: “ІМК 

об’єднують в собі всі засоби маркетингових комунікацій – від реклами до упа-



 

ковки і дозволяють направляти цільовим аудиторіям погодженні, переконливі 

маркетингові звернення, що служать досягненню цілей компанії.  

Не дивлячись на очевидні переваги концепції ІМК, компанії не поспіша-

ють втілювати їх і здійснювати необхідні зміни в силу організаційних та інших 

причин. Для усунення описаних бар’єрів необхідно: втілення менеджментом 

організації концепції ІМК зверху вниз і забезпечення її всесторонньої підтрим-

ки на місцях; маркетинг компанії повинен стати орієнтованим на споживача; 

ефективні маркетингові комунікації мають визнаватися усіма членами органі-

зації в якості основної конкурентної переваги; комунікації повинні здійснюва-

тися та інформація в організації повинна збиратись централізовано, зберігатися 

та аналізуватися професіоналами з глибокими маркетинговими знаннями. 

 Не дивлячись на труднощі, що стоять на шляху застосування концепції 

ІМК в практику діяльності фірм, слід відмітити, що вона отримує все більш 

широке визнання. Новітні комунікаційні технології (інтерактивні комунікації, 

використання баз даних в налагодженні зв’язків з адресатами, застосування 

комп’ютерних технологій, в першу чергу Internet та ін.) сприяють росту ефек-

тивності застосування підходу інтегрованих маркетингових комунікацій. Роз-

робник концепції ІМК Д.Шульц з цього приводу висловив наступну думку: 

“Технологія – це саме те, що робить ІМК можливим, і чим швидше розповсю-

джуються технологічні інновації, тим інтенсивніше ростуть набувають зрілості 

ІМК”.   

Як висновок, можна відмітити, що втілення концепції ІМК в організацію 

дозволить підвищити ефективність не тільки маркетингових заходів, але й 

управління компанії в цілому. 

 

Тетяна СТОВБА  

Херсонський національний технічний університет 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 



 

Серед основних цілей економічної і соціальної політики держави визначе-

ний національний розвиток. Тому вкрай необхідно визначити модель розвитку 

України. 

Розвиток — це процес закономірної зміни, переходу з одного стану в інше, 

більш досконале; самопросування від нижчого (простого) до вищого (складно-

го), що розкриває і реалізує внутрішні тенденції та сутність явищ, які ведуть до 

виникнення нового і зумовлюють будь-які зміни різноманітних форм матерії. 

Поняття “зростання” і “розвиток” не є тотожними. У першому випадку 

йдеться про процес розширення масштабів діяльності при збереженні міри ефе-

ктивності такої діяльності. Процес розвитку, навпаки, безпосередньо 

пов’язаний зі зростанням міри ефективності. Таким чином, про розвиток можна 

говорити там, де внаслідок поліпшення бізнес-процесів або управління ними, 

досягнутий якісний або кількісний приріст корисного результату процесу в по-

рівнянні з колишнім рівнем чи рівнем, досягнутим на інших виробництвах. 

У.Ростоу  виділив п’ять стадій економічного зростання: традиційне суспільство, 

створення передумов для “зльоту” та “зльот”, рух до зрілості, епоха масового 

споживання, за межами масового споживання. На думку Гальчинського А.С., 

Єщенко П.С., Палкіна Ю.І. цивілізація, що виникла після епохи варварства, у 

своєму розвитку пройшла ряд етапів: аграрну, індустріальну та постіндустріа-

льну епохи. 

Федулова Л.І., Чумаченко М.Г. на І міжнародній науково-практичній кон-

ференції “Управління організаційними змінами в контексті формування еконо-

міки знань” (м. Хмельницький, 2005 р.) зазначили, що розвиток має не тільки 

індустріальний і  постіндустріальний етапи, але й інноваційний, а також суспі-

льство економіки знань. Отже, така класифікація додає до вже розглянутих ви-

ще етапів розвитку ще два – інноваційний та економіку знань.  

В останні десятиріччя XX століття в промислово розвинених країнах світу 

відбулися докорінні зміни в співвідношенні чинників економічного зростання, 

на перше місце виходять інноваційні, їх частка збільшилася з 20% у 60-і роки 

до 40% в даний час. Існуючі тенденції зберігаються, що ставить українських 



 

товаровиробників перед необхідністю переходу на інноваційний шлях розвит-

ку. Провідну роль відіграє саме наука.  

У виробництві розвиваються наукові дослідження, виникла творча спів-

дружність учених, інженерів, а самі підприємства переростають у науково-

промислові комплекси різних видів. В економіці такий тип розвитку визнача-

ється як інноваційний. Термін “інноваційний розвиток” означає процес госпо-

дарювання, що спирається на безперервний пошук і використовування нових 

способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в умовах зовнішнього сере-

довища в рамках вибраної місії і прийнятої мотивації діяльності, що змінюють-

ся, пов'язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту. Він 

ґрунтується на використанні принципово нових прогресивних технологій, орга-

нізаційно-управлінських систем. Інноваційний розвиток характеризується по-

явою нових пріоритетів: інтелектуалізацією виробничої діяльності, екологічніс-

тю, використанням високих технологій тощо. Ця модель потребує нової держа-

вної інноваційної політики ефективного стимулювання інновацій, розвитку на-

укомістких та скорочення природоексплуатуючих галузей. 

Тому в сучасних умовах найважливішим стратегічним видом діяльності 

усередині корпорації є навчання. Використовування можливостей для навчан-

ня, тобто перетворення організації в ту, що навчається, вимагає створення в цій 

організації архітектури знань, управління знаннями і відповідної технічної ін-

фраструктури. Архітектура знань завжди є чинником появи все більшого об'єму 

систематизованих знань, а також дозволяє погоджувати знання і необхідні на-

вички. Процес управління знаннями і забезпечує методологічну базу для збору, 

інтеграції і розповсюдження знань. І нарешті, технічна інфраструктура, побудо-

вана на базі комп'ютерних мереж, дозволяє кожному користувачу отримати до-

ступ до наявних знань в будь-якому місці і у будь-який момент, коли це буде 

потрібно. 

Головними відмінними рисами нового століття будуть, по-перше, вихід на 

перше місце науки і освіти, а по-друге - підвищення якості життя. Під цим ро-

зуміються не тільки високі життєві стандарти, але і залучення до культури, ра-



 

ціональне відношення до природи, збільшення тривалості життя. Акцент на 

знання приведе до зміни пріоритетів соціально-економічної політики, коли най-

важливішими стануть капіталовкладення в людину, що розглядаються як найе-

фективніші інвестиції.  

В XXI столітті світовими лідерами будуть не ті країни, що мають більше 

природних ресурсів і основних фондів, а ті, які зуміли накопичити більше інте-

лектуального і людського капіталу, зробили більше за інших для соціалізації 

своєї економіки. Інноваційний розвиток в Україні забезпечить зростання якості 

життя громадян, скоротить відставання від розвинутих країн світу, дозволить 

уникнути інформаційної та економічної ізоляції від світової економіки та світо-

вого суспільства, забезпечить розвиток процесів міжнародної інтеграції. 

 

Ірина СТОРОЖУК  

Київський національний економічний університет 

 

МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ ПОЛІГРАФІЧНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Засновник «4Р»-концепції – професор гарвардського університету Нейл 

Борден  ще в середині ХХ століття провів дослідження по пошуку залежності 

витрат на реалізацію маркетингових функцій підприємств однієї галузі [1, 

с.529]. Дослідження показали унікальність результатів для кожного об’єкта. 

Подальші наукові пошуки підтвердили теорію про те, що немає единого “реце-

пту” побудови маркетингового комплексу [2, с.129]. Мова може йти тільки про 

певні специфічні особливості та властивості, притаманні підприємствам однієї 

галузі, на основі яких обирається типовий інструментарій маркетингового ком-

плексу.  

На сучасному етапі в країнах з ринковою економікою традиційна концеп-

ція маркетингового комплексу вважається обмеженою. Різними науковцями 

робились спроби ввести в структуру маркетингового комплексу додаткові еле-

менти, такі як “народ”, “політика”, “сила” тощо [2, с.136]. Всі додані елементи 



 

відносились до прошарків зовнішнього маркетингового середовища. Склад 

внутрішніх інструментів підприємства для впливу на ринкове середовище за-

лишався незмінним, але він теж потребує перегляду, зважаючи на зміни у соці-

ально-економічній свідомості суспільства та поступового перенесення акцентів 

від прагматичної економії до соціально-гуманітарних аспектів життя. 

Все частіше у наукових працях з’являються тези про стратегічне значення 

такого внутрішнього ресурсу організації,  спрямованого на споживача та задо-

волення його потреб, як персонал. Саме людський ресурс здійснює вплив та пе-

ретворює оточуєче середовище, його можна вважати таким самим інструмен-

том, за допомогою якого підприємство досягає поставлених цілей. Як і будь-

який з елементів маркетингового комплексу, його параметри можна досліджу-

вати, планувати, контролювати. Ефективність елементу “персонал” може ви-

значати успіх підприємства вцілому та становити його конкурентну перевагу. 

Особливого значення елемент “персонал” набуває для промислових підпри-

ємств та підприємств сфери послуг, для яких основним засобом розподілення та 

просування є персональний продаж, а каналом виступає власний збутовий пер-

сонал. Критичну актуальність людський фактор має для поліграфічної галузі. 

В рамках проведеного дослідження склад маркетингового комплексу для 

типового підприємства поліграфічної галузі бачиться таким: 

 Товар: 1. Фактори технічного оснащення виробництва: наявність замкне-

ного виробничого циклу; новітнього високотехнологічного або унікального об-

ладнання чи виробничого процесу. 2. Фактори відповідності товару вимогам 

замовника: відповідність якості готової продукції технічним умовам та нормам; 

можливість комплексного обслуговування замовника. 3. Оперативність вико-

нання. 4. Надання додаткових послуг (розробка дизайну). 5. Стан інноваційної 

роботи. 

 Ціна: 1. Cпіввідношення ціна/якість. 2. Доступ до сировини (ступінь не-

залежності від постачальників). 3. Гнучкість цін. 4. Надання додаткових (бону-

сних) послуг. 5. Наявність системи знижок. 6. Наближеність цін до середньори-

нкових. 



 

 Розподілення: 1. Продаж: організаційна структура,  забезпеченість та роз-

виток служби прямих продажів; наявність системи непрямих каналів продажу, 

їх ефективність; організація роботи з посередниками. 2.Товарорух: наявність 

власної служби доставки, складських приміщень; управління складськими за-

пасами. 

 Просування: 1. Прямий маркетинг: облік, аналіз інформації про продажі 

(управлінський аспект); система планування та оцінки роботи менеджерів; рі-

вень використання direct-mail технологій та інтерактивного маркетингу. 2. PR 

та реклама: наявність чітко сформульованої зовнішньої комунікації; розміщен-

ня прямої реклами та PR-матерілів в ЗМІ; участь у виставках; спонсорство; па-

кет «корпоративних стандартів»; забезпеченість служби продажів зразками 

продукції та іміджевими матеріалами. 

 Персонал: 1. Робота з персоналом: підбір, розстановка, адаптація,  атеста-

ція та оцінки; створення кадрового резерву. 2. Розвиток: навчання, мотивація і 

стимулювання;  планування ділової кар’єри. 3. Внутрішня PR робота: корпора-

тивна культура; розвиток командного духу, система лояльності до підприємст-

ва. 4. Соціальне партнерство. 

Цілі і результати застосування маркетингових інструментів різняться в за-

лежності від маркетингової політики підприємства. При розробці маркетинго-

вого комплексу необхідно враховувати наступні принципи: взаємопогодженос-

ті, який потребує узгодженості кожної змінної величини з іншими; розстановки 

пріоритетів, який передбачає виділення основних найбільш значущих парамет-

рів для кожного елементу комплексу; оперативного реагування на будь-які змі-

ни вихідних умов. 
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ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Побудова сучасних систем менеджменту повинна відповідати вимогам 

конкурентного ринкового середовища, враховувати широке коло факторів вну-

трішнього і зовнішнього характеру, що можуть мати порізно спрямовану дію на 

діяльність підприємства. Саме тому дослідження і аналіз систем менеджменту і 

напрямків їх трансформації є актуальним питанням сьогодення, особливо у від-

ношенні до підприємств зв’язку, які нині демонструють надзвичайно швидкі 

темпи зростання. Ця динаміка викликає необхідність шукати шляхи до форму-

вання більш гнучких систем управління, спроможних враховувати дію різнома-

нітних факторів, зменшувати рівень ризику, адекватно реагувати на зміни тощо.  

Нині підприємства телекомунікаційної сфери демонструють темпи росту, 

істотно перевищуючі показники української економіки в цілому, масштаби ви-

користання інформаційно-комунікаційних технологій, що надаються підприєм-

ствами зв’язку, зростають значною мірою і можуть бути співвіднесені з тради-

ційними ресурсами (енергетичними, сировинними та ін.). Так, обсяг послуг на 

основі інформаційно-комунікаційних технологій вже перевищив 2 млрд. дола-

рів, що складає близько 5,2 % ВВП України. Ця величина зростає випереджаю-

чими темпами і має вже макроекономічне значення.  

Проведений аналіз стану розвитку підприємств галузі в порівнянні з євро-

пейськими країнами дозволив виявити, що українські телекомунікації мають 

істотний потенціал довгострокового розвитку. У той час як телекомунікаційні 

ринки Європи увійшли в стадію насичення, ринок України показує значні тем-

пи росту. Більш того, вітчизняний ринок виглядає непогано при порівнянні усе-

редині групи країн із приблизно однаковим рівнем розвитку. 

Характеризуючи основні результати діяльності підприємств галузі, слід за-

значити, що у 2004 р. оператори усіх форм власності надали послуг на суму 



 

21,1 млрд. грн., що на 44,1% перевищує аналогічний показник 2003 р., побудо-

вано і введено в експлуатацію близько 925,3 тис. номерів фіксованого зв’язку, 

що на 15% перевищує показник попереднього року, чисельність споживачів по-

слуг мобільного зв’язку (станом на 1 січня 2005 р.) зросла до 13,7 млн., що у 2,1 

рази більше ніж у попередньому році. Протягом 2004 р. на розвиток галузі ви-

користано понад 5,8 млрд. грн. капітальних інвестицій, а загальна сума надхо-

джень до Держбюджету від видачі ліцензій склала 247,9 млн. грн. 

Для подальшого підтримування високих темпів зростання цієї галузі і за-

безпечення сталого розвитку необхідно, з однієї сторони, щоби економічні умо-

ви функціонування підприємств сприяли реалізації їх потенційних можливос-

тей, а, з іншої, підприємства повинні будувати свою діяльність на засадах по-

стійного удосконалення, впроваджувати технологічні й організаційні нововве-

дення, адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі тощо.  

Основним з внутрішніх факторів ефективного розвитку підприємств 

зв’язку постає перебудова системи менеджменту на основі принципів ціліснос-

ті, безперервності, гнучкості і відкритості, які повною мірою можуть бути реа-

лізовані у рамках модульної системи управління. 

Перехід до модульної системи управління передбачає оптимізацію основ-

них цільових функцій (планування, організація, аналіз, контроль), коли оптима-

льність і ефективність будь якої зміни оцінюється виходячи із корисності кож-

ного елементу системи і розглядається як міра відповідності поточним і перс-

пективним потребам ринку. Впровадження такої системи дозволить безперерв-

но замінювати певні елементи іншими (більш ефективними і технологічно но-

вими) з урахуванням притаманних їм специфічних властивостей з метою досяг-

нення такого результату, який цілком буде відповідати інтересам споживачів і 

цілям розвитку підприємства.  

Необхідно зазначити, що модульний підхід дозволяє забезпечити комплек-

сне керування і регулювання всієї системи управління на підприємстві. Як по-

казав проведений аналіз, система повинна бути універсальною, тобто мати ядро 

яке взаємодіє з модулями, а самі модулі безпосередньо реалізують ті або інші 



 

функції. Таким чином виходить, що функціональність системи буде залежати 

від набору необхідних модулів. Структура такої системи управління буде 

включати набір модулів, кожний із яких буде містити блоки, а останні будуть 

мати набір вхідних параметрів. Модульна концепція системи дозволить ефек-

тивно розподілити навантаження між елементами системи управління підпри-

ємством зв’язку, надасть можливість роботи з декількома цілком незалежними 

об'єктами, а також створення незалежних друг від друга систем з загальною ба-

зою даних. 

Перехід до побудови модульної системи управління постає основним фак-

тором ефективного розвитку підприємств зв’язку. Саме модульна система 

управління спроможна адекватно, швидко і ефективно реагувати на різнорівне-

ві зміни, які відбуваються в економічному середовищі в цілому, в галузі, в пев-

ному регіоні тощо. 

 

Олександр ТРЕГУБОВ 

Донецький національний університет 

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ 

КОНЦЕНТРАЦІЇ 

Державний контроль за економiчною концентрацiєю суб’єктiв господарю-

вання вважається одним з ефективних запобiжних заходiв, здiйснюється з ме-

тою запобiгання монополiзацiї товарних ринкiв, зловживання монопольним 

(домiнуючим) становищем на ринку, обмеження економiчної конкуренцiї на 

ринку. Концентрацiя - це злиття суб'єктiв господарювання (СГ), або приєднання 

одного СГ до iншого з повною втратою самостiйностi одного чи декiлькох СГ, 

або набуття безпосередньо чи через iнших осiб контролю одним чи кiлькома СГ 

над одним або кiлькома СГ чи їх частинами. 

Концентрацiя може привести до позитивних наслiдкiв для її учасникiв, га-

лузi чи економiки завдяки так званiй економiї внаслiдок ефекту масштабу 

управлiння активами, усунення зайвих ланцюгiв у виробництвi тощо. Проте 

концентрацiя може виступати i як засiб усунення суб'єктом господарювання 



 

конкурентiв, отримання iнших неправомiрних переваг у конкуренцiї. Концент-

рацiя може суттєво погiршити структуру ринку, конкурентне середовище через 

появу монопольних утворень чи посилення iснуючого монопольного 

(домiнуючого) становища СГ. В окремих випадках концентрацiя може призвес-

ти як до обмеження чи спотворення конкуренцiї, так i до її певного усунення чи 

недопущення, тобто до порушення основного принципу конкуренцiї - здобуття 

саме в змаганнi, завдяки власним досягненням, переваг над iншими конкурен-

тами. 

Зараз назріла необхідність внесення коректив в полiтику накладання 

штрафiв за порушення правил конкуренцiї, в т.ч. у сферi контролю концент-

рацiї, виходячи з достатньої обізнаності СГ на десятому роцi застосування ан-

тимонопольного законодавства, необхідності підвищення захисту малого та се-

реднього підприємництва - найчутливiших учасників конкуренцiйного процесу 

на товарному ринку. 

Держаний контроль за процесами концентрації повинен бути спрямований 

на бiльше вирiвнювання вiдповiдальностi СГ, зниження розмiру диференцiацiї 

мiж малими та великими за економiчною потужнiстю СГ. Закономом України 

"Про захист економiчної конкуренцiї" передбачено вiдповiдальнiсть за подiбнi 

порушення у виглядi штрафу, розмiр якого визначається вiдсотками вiд рiчного 

доходу (виручки) СГ вiд реалiзацiї товару. Наприклад, при створеннi концерну 

за участю малих i великих пiдприємств, без одержання дозволу Антимонополь-

ного комiтету України (АМКУ), штраф у 500 гривень для малого пiдприємства 

з рiчним доходом 10 тисяч гривень становить 5 вiдсоткiв вiд доходу, а 5 тисяч 

гривень штрафу для великих пiдприємств, що мають рiчний дохiд 100 

мiльйонiв гривень, - лише 0,005 вiдсотка. Тобто штраф за одне й те саме пору-

шення для великого пiдприємства в тисячу разiв менший за штраф для малого. 

Разом iз цим, АМКУ повинен виходити з розумiння того, що завеликий 

штраф може мати негативнi економiчнi та соцiальнi наслiдки для пiдприємств, 

значна кiлькiсть яких досi є збитковими чи малоприбутковими. Отже 



 

прiоритетною у полiтицi АМКУ щодо накладання штрафних санкцiй має бути 

застережна функцiя. 

При визначеннi розмiру штрафу за здiйснення концентрацiї без попере-

днього отримання дозволу АМКУ виходить з таких принципiв: розмiр штрафу 

визначається колегiально на засадах прозоростi та неупередженостi; застосу-

вання типових пiдходiв з урахуванням конкретних обставин, мотивiв порушен-

ня; прiоритетною функцiєю штрафу є застереження подiбних порушень; пору-

шник не повинен отримувати перевагу у конкуренцiї, не утруднюючи себе по-

доланням певного бар'єра, яким є отримання дозволу Комiтету; штраф не пови-

нен призводити до банкрутства чи суттєвого погiршення фiнансового стану 

пiдприємства; основою для визначення штрафу є економiчна потужнiсть СГ та 

можливi наслiдки для конкуренцiї; заборона концентрацiї (з поновленням чи 

частковим поновленням початкового стану) є суттєвим додатковим покаранням 

за порушення.  

При визначеннi розмiру штрафу АМКУ видiляє двi категорiї порушень при 

концентрацiї: за вiдсутностi негативних наслiдкiв для конкуренцiї (максималь-

ний розмiр близько 0,5% вiд виручки); з можливими негативними наслiдками 

для конкуренцiї (максимальний розмiр близько 5% вiд виручки) - а також два 

види обставин порушення: тi, що обтяжують вiдповiдальнiсть, i тi, що пом'як-

шують вiдповiдальнiсть. 

Колегiальному органу Комiтету пропонується орiєнтовний розмiр штрафу, 

який базується на пропорцiйному вiдсотковому врахуваннi економiчної потуж-

ностi СГ (обсягу реалiзацiї, вартостi активу) та може змiнюватися залежно вiд 

таких обтяжливих обставин: частота вчинення порушення з економiчної конце-

нтрацiї, яка враховує обiзнанiсть в законодавствi, навмиснiсть дiй; суттєвiсть 

концентрацiї, що передбачає набуття контролю, внаслiдок якого учасники кон-

центрацiї можуть втрачати самостiйнiсть (за Законом України "Про обмеження 

монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї у пiдприємницькiй 

дiяльностi" концентрацiєю визначається не лише набуття контролю, а бiльше 

випадкiв, наприклад, створення об'єднань з метою координацiї дiй учасникiв); 



 

вид концентрацiї: горизонтальна - за участю конкурентiв; вертикальна - за уча-

стю учасникiв обмiну товару (продавець - покупець) не конкурентiв. Цi два ви-

ди концентрацiї вважаються найбiльш загрозливими для конкуренцiї порiвняно 

з конгломератною концентрацiєю, що не мiстить подiбних ознак; ринкову владу 

учасникiв концентрацiї; наявнiсть монопольного (домiнуючого) становища на 

ринку.  

В окремих випадках Комiтет повинен залишати право накладання сим-

волiчного штрафу в межах вiд 500 до 1000 гривень, для визначення якого не 

потрiбнi особливi дослiдження обставин порушення. 

Серед додаткових обставин при формуваннi попереднього розмiру штрафу 

залежно вiд виручки можуть, зокрема, враховуватися: ступiнь суттєвостi обме-

жень конкуренцiї: на всьому ринку, значнiй його частинi; ступiнь монополiзацiї 

(домiнування) на ринку: набуття монопольного становища на ринку рiзного 

ступеня, посилення iснуючого монопольного (домiнуючого) становища; три-

валiсть концентрацiї з моменту здiйснення; територiальнi межi ринку, на якому 

обмежена конкуренцiя: загальнодержавний, регiональний; використання рин-

кової влади, отриманої при концентрацiї: ринкова поведiнка, наявнiсть iнших 

порушень, пов'язаних iз концентрацiєю; можливi позитивнi ефекти для спожи-

вачiв, суспiльства; врахування обсягу задiяного порушенням ринку; мотиви 

осiб, якi входять до складу СГ, як групи на засадах контролю разом iз поруш-

ником.  

 

Павло ФЕДИК 

Тернопільський державний економічний університет 

 

ПРОСВІТА ТА КОРПОРАТИВНІСТЬ НАРОДНИХ ІНІЦІАТИВ – 

ВИЗНАЧАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

Останні 3 – 4 роки в наукових колах і засобах масової інформації Тернопі-

льщини не вщухає дискусія щодо вибору напрямів розвитку області. Діапазон 

підходів до стратегії регіонального розвитку вражає – від сприйняття “геополі-



 

тичних масштабів адміністративної реформи” та “рекреаційно-туристичної ім-

перативи розвитку” до ідеї “вирівнювання рівнів розвитку регіонів”. Оцінюючи 

сьогоднішній стан стратегічного планування регіонального та муніципального 

розвитку Тернопільщини, слід відзначити, що стратегії ще не стали дієвим ін-

струментом керованого розвитку, часто мають “політичний” характер, сприй-

маються як “модний” атрибут місцевих органів влади. Тут варто зауважити, що 

в регіональній стратегії важливо не стільки визначення її цілей, скільки ство-

рення та забезпечення функціонування самого процесу стратегічного плану-

вання, який передбачає творчий пошук і гнучке реагування дієвого механізму 

управління розвитком регіону. Регіональна стратегія розвитку – це стратегія 

руху Тернопільщини на найближчі 25 років, а отже, вона має передбачати певні 

гарантії того, що здобудуть люди, які братимуть участь у цьому русі. У регіона-

льній доктрині розвитку має бути визначено: яку регіональну структуру і впро-

довж якого періоду будуємо; і що найважливіше – який тип людини та громади 

збираємось культивувати; які досягнення в галузі духовного, інтелектуального, 

вольового й економічного та підприємницького розвитку заохочуватимуть і 

братимуть за взірець для регіону тощо.  

Економічна дійсність, життя переконують, що розвиток може відбуватись 

без сформульованої його стратегії. Проблема в іншому – чи довго й наскільки 

прогресивно він відбуватиметься, чи стане він розвоєм? Тому, як і в часи І. 

Франка, життєво визначальним для Тернопільщини стає питання вибору моделі 

розвитку. В “Боа-констрікторі” письменник описав, як видобування нафтової 

ропи руйнує галицьке село, перетворюючи селян на тупих рабів капіталу. Фак-

тично Каменяр і сьогодні спонукає задуматись над вибором: байдуже спостері-

гати за втручанням зовнішніх сил і ставати залежним від чужинських моделей? 

Чи пора вже творити свою економічну організацію регіонального поступу? 

Відповідь постає однозначно – стратегія розвитку Тернопільського краю, як 

орієнтир і критерій людського поступу, надзвичайно потрібна для консолідації 

його громад. 



 

Визначення комплексних цілей стратегічного планування слід розпочати з 

набору стратегічних ходів пошуку товарів і послуг, які найкраще відповідають 

пріоритетам клієнтів Тернопільщини (і тут треба визначитись – жителів Украї-

ни чи Європи?). Такий підхід дозволить створити бізнес-модель розвитку регі-

ону, яка б ураховувала не тільки майбутні потреби та зміни зовнішніх чинників, 

але й базувалась на його ключових компетенціях (а це насамперед – технології 

й люди) та динамічних можливостях (адаптації до змін та управлінні знаннями). 

Попередній аналіз дозволив установити сфери, розвиток яких видається 

найперспективнішим і найпривабливішим для Тернопільської області: освіта, 

харчова промисловість та виробництво військового обладнання. Трансформація 

людських ресурсів регіону в капітал, що вимагає реалізації їхніх підприємниць-

ких здібностей, капіталізації заощаджень та вищої продуктивності й ефектив-

ності амортизації людського потенціалу регіону створюють базу для впрова-

дження регіональної стратегії розвитку. Метою ж стратегічного розвитку регіо-

ну стає розвій людських здібностей, і передовсім – інтелектуального капіталу, 

його примноження й залучення в регіон. Реалізація стратегії означає пріоритет-

ний розвиток освіти як найперспективнішої сфери інновацій для Тернопільської 

області. Поширення освіти, впровадження інновацій безпосередньо пов’язані з 

новою економічною формою стратегічного розвитку економічних відносин в 

області – залученням широких верств населення області до виробництва завдя-

ки державній ініціативі в розвитку акціонерного підприємництва. Капіталізація 

людських ресурсів означає перетворення їх на інтелектуальний капітал, що, 

своєю чергою, вимагає двох взаємопов’язаних напрямків розвитку області: про-

світа й зростання юридичної та економічної грамотності населення області; під-

тримка та розвиток корпоративних цінностей через розвиток громадської ініці-

ативи та участь домогосподарств, їхніх об’єднань у створенні акціонерних то-

вариств, кооперативів і кредитних спілок. 

Регіон дозріває до вибору стратегії. Очевидно, на рівні нашої області на-

вряд чи можна подолати проблеми “тінізації” економіки, відмови від політики 

вибіркового силового тиску на бізнес, обмеження корупції та створення інсти-



 

туцій – гарантів права власності. Проте особистий приклад регіональних лідерів 

може зменшувати негативні впливи на інвестиційний клімат. Зрештою, долання 

проблем починається з першого кроку. Настав час лідерам Тернопільщини про-

явити рішучу волю та реальне бажання зробити цей крок. 

Сьогодні суспільне та наукове сприйняття господарських реалій Тернопі-

льщини можна охарактеризувати як песимістичне. Мало не всі, без винятку, 

економісти – наковці й практики – відзначають, що порівняно з більшістю ін-

ших регіонів України, господарство Тернопільської області аграрно відстале, 

слаборозвинене й не є інвестиційно привабливим. Проте слід зауважити, що 

економічною рецесією було охоплено всі без винятку регіони України. Погір-

шення соціально-економічного стану призвело до зменшення відмінностей між 

регіонами, яке суттєво не змінилось навіть в умовах економічного пожвавлен-

ня, що спостерігається останніми роками. Тому можна стверджувати, що Тер-

нопільщина, як застійний регіон, має навіть ліпші шанси для прориву, ніж, на-

приклад, паливно та енергетично залежні індустріальні області України. 

 

Олена ФЕДОРОВА  

Східноукраїнський національний університет ім.  В. Даля, м. Луганськ 

ПРЕДМЕТ І ЗМІСТ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Кінець XX в. знаменний відмовленням від технократичного, раціонального 

типу керування. Старі технології виробництва, засновані на механізації праці, 

витісняються новими видами високої технології, наукової та  інформаційно єм-

кістної, ресурсозберігаючої і потребуючої творчості і повної віддачі працівни-

ків. Нормувати, раціоналізувати й обмежувати посадовими інструкціями така 

праця — безглузда витрата часу. Від менеджерів потрібно зовсім інша спрямо-

ваність у роботі з людьми, якісно новий підхід до керівництва ними. Це добре 

зрозуміли японські менеджери, починають усвідомлювати американські та єв-

ропейські,  особливо важливо засвоїти це і нашим співвітчизникам. 



 

     Варто визнати, що керування людьми довгий час носило в нас незбала-

нсований, безсистемний характер. На макрорівні була відсутня стратегія розви-

тку людських ресурсів у її повнокровному і демократичному варіанті. На рівні 

організацій в одних випадках спостерігалася неприборкана адміністративна во-

ля і волюнтаризм (при прийомі на роботу, оцінці і просуванні кадрів і т.п.), в 

інші — численні і малообгрунтовані регламентуючі документи і рознарядки 

зверху лише заплутували справи, по-третє, мало місце явна відсутність профе-

сіоналізму в керуванні персоналом [1]. 

         Падіння зацікавленості працівників у праці внаслідок його технокра-

тичної організації з'явилося однієї з найважливіших причин уповільнення еко-

номічного росту і продуктивності праці в 70-х і початку 80-х рр. не тільки в 

СРСР, але й у Європі й Америці. Менеджери серйозно поставилися до пробле-

ми «відчуженості праці» як до причини зниження ефективності, високої плин-

ності кадрів, слабкої лояльності персоналу. Спроби підвищення зацікавленості 

працівників шляхом здійснення півзаходів, так званих «малих кроків», не дали 

бажаних результатів. Тому менеджери в самих процвітаючих фірмах фактично 

встали на шлях радикального подолання «технократичної відчуженості» і пере-

ходу на соціальні гори керування персоналом, на так називаний соціальний ме-

неджмент. Це привело до виникнення нових принципів керування організацією. 

  Принципи керування визначають вимоги до системи, структури й органі-

зації процесу керування, тобто керування організацією здійснюється за допомо-

гою основних вихідних положень і правил, якими керуються менеджери всіх 

рівнів.  

   Методологічні основи соціального менеджменту розкривають його сут-

ність, зміст, закони, закономірності і принципи. Навчання про систему соціаль-

ного менеджменту на підприємстві  визначає його організаційні форми, функції 

і структуру, розглядає економічні, організаційно-розпорядницькі, соціально-

психологічні механізми, усю їхню сукупність і взаємодію. Сюди включається 

також навчання про якість і ефективність соціального впливу, про культуру і 



 

стиль менеджменту, теорію наукової організації праці самих менеджерів, сис-

теми їхньої підготовки, мистецтва керування [3]. 

Теорія соціального менеджменту   може бути охарактеризована як компле-

ксна система знань, що спирається на різні методи наукового пізнання, кіберне-

тики, теорії систем, синергетики, різних суспільних наук. Вона вивчає і розроб-

ляє шляхи комплексного впливу різних  суб'єктів керування на соціальний про-

стір у напрямку підвищення якості життя людей. 

Соціальний менеджмент - це розділ менеджменту, предметом якого є про-

цеси, що відображають мотивації людського поводження, соціальні відносини і 

їхні закономірності, аналіз соціальних наслідків економічних і інших рішень, 

прийнятих на різних рівнях керування персоналом і іншими областями, зв'яза-

ними з діяльністю організації. Отже, суспільству потрібні кваліфіковані фахівці 

в області соціального менеджменту, з одного боку, а з іншого боку – різні фахі-

вці неуправлінських структур, що володіють культурою управлінського мис-

лення [2]. 

Тому соціальний менеджмент на підприємстві  не тільки наука, але і мис-

тецтво керування: у ньому сполучаться інтуїція, творчі можливості людей, їхні 

індивідуальні особливості та уміння застосовувати закони і принципи науки в 

конкретній соціальній ситуації на підприємстві, і в сфері соціального простору.  
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ТАКТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ: 

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

Основною метою тактичного управління є забезпечення реалізації корпо-

ративної стратегії підприємства. Зокрема тактичне управління організаційними 

змінами визначає заходи проведення змін, їх закріплення в корпоративній куль-

турі та направлене на виконання основних цілей і місії організації. Заходи так-

тичного управління змінами відображаються у програмах та тактичних планах. 

Програми управління організаційними змінами  визначають послідовність та 

конкретизують основні завдання системи менеджменту щодо впровадження 

змін. Тактичні плани стосуються визначення і розподілу конкретних ресурсів та 

встановлення часових й просторових характеристик виконання завдань з управ-

ління змінами.  

Економічний аспект тактичного управління розглядається у програмах 

управління організаційними змінами, метою яких є підвищення економічної 

ефективності підприємства. Під економічною ефективністю ми пропонуємо ро-

зуміти  економічну ефективність роботи системи управління підприємства та 

економічну ефективність виробничо – господарської системи. 

Проведені дослідження на підприємствах теплоенергетики Івано – Фран-

ківської області виявили наступне. Одним з найвагоміших аспектів підвищення 

економічної ефективності роботи підприємств теплоенергетики є виробнича ді-

яльність, зокрема вартість та якість послуг теплопостачання. Тому для підви-

щення економічної ефективності роботи підприємств теплоенергетики  необ-

хідна розробка програм модернізації існуючої системи теплопостачання в регі-

оні. 

Основними аспектами тактичного управління змінами у виробничій сфері 

є: вирішення питання централізованого постачання; підвищення точності про-

гнозування попиту; зниження експлуатаційних витрат; скорочення терміну реа-

гування на аварії та неполадки системи теплопостачання;   контроль якості по-



 

стачання теплоенергії. Основними завданнями централізованого постачання 

енергії є: вибір різних видів палива; підвищення ефективності комбінованого 

генерування енергії; скорочення викидів шкідливих сполук в навколишнє сере-

довище; зменшення втрат тепла та електроенергії. 

Для підвищення точності прогнозування попиту необхідне: об’єднання ви-

робника теплової енергії та систем регулювання і розподілу; створення переда-

ючих систем реєстрації даних; прогноз попиту на основі екстраполяційних ме-

тодів; підключення аварійної сигналізації. Зниження експлуатаційних витрат 

передбачає: впровадження власних когенераційних установок для виробництва 

не тільки теплової, а й  власної електроенергії; впровадження перетворювачів 

частоти для зменшення витрат електроенергії; покращення стану котельного 

обладнання; встановлення  балансувальної арматури на стояках з обов’язковим 

наступним регулюванням; заміна неефективних котлоагрегатів на більш сучас-

ні; заміна труб  на попередньоізольовані для зменшення втрат  тепла при транс-

портуванні; встановлення тепло- та електролічильників із коефіцієнтом класу 

точності 0,01. 

Для скорочення терміну реагування на аварії та неполадки системи тепло-

постачання необхідно розробити графіки чергувань бригад реагування та нала-

годити графіки позачергових викликів додаткових бригад у надзвичайних ситу-

аціях. 

Контроль якості постачання теплоенергії можна здійснювати через: вста-

новлення систем диспетчеризації розподільчих станцій та підстанцій;контроль 

за температурою протягом опалювального періоду, і насамперед на його почат-

ку і в кінці, коли буває найбільша зміна зовнішньої температури повітря; про-

ведення планових ремонтів котлів, установок та замірної арматури; контроль 

температури прямої та зворотної води в мережі на котельнях; впровадження су-

часних систем регулювання подачі теплової енергії. 

Отже, підвищення економічної ефективності тактичних організаційних 

змін досягається кардинальною модернізацією систем теплопостачання та 



 

впровадженням сучасних інформаційних систем диспетчеризації теплопоста-

чання. 

 

Катерина ФІЛЬ  

Донецький університет економіки та права 

 

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

На сьогоднішній день Україна визначена, як країна з ринковою економі-

кою, але промисловість знаходиться у кризовому становищі. Основними на-

прямами подолання кризи у машинобудівній галузі є орієнтація на стратегічний 

розвиток, а саме формування та ефективне використання стратегічного потен-

ціалу. Актуальність досліджень проблем пов’язана, перш за все, з проблемами 

невідповідності існуючої системи управління інноваційним, інвестиційним та 

кваліфікаційним потенціалом підприємства сучасним умовам функціонування 

підприємств.  

Головною проблемою використання стратегічного потенціалу на промис-

лових підприємствах є незадовільне становище виробничо-фінансового потен-

ціалу, який виступає основним підґрунтям для забезпечення його формування. 

На перший погляд можна спостерігати замкнуте коло, бо ефективність форму-

вання та використання фінансово-економічного потенціалу прямо пропорційно 

залежатиме від оптимальності використання стратегічного  потенціалу та на-

впаки. На наш погляд, суттєвою проблемою формування інноваційного потен-

ціалу підприємства є відсутність коштів на реалізацію інноваційних проектів. 

Основною особливістю підприємств гірничого машинобудування є самофінан-

сування. При аналізі структури капіталу  власний капітал становить 100%.  

Так, за допомогою аналізу показників оцінки фінансово-економічного по-

тенціалу необхідно провести  аналіз стану ресурсної складової підприємства, 

визначити фактори стратегічної активності, виявити стратегічні можливості та 



 

проблемні зони під час формування інноваційного, інвестиційного та кваліфі-

каційного потенціалів підприємства. 

Інноваційний потенціал на підприємстві повинен формуватися з розрахун-

ком на високу економічну віддачу в перспективі. Така інноваційна активність з 

боку підприємств сприятиме відновленню фінансово-економічного та інфра-

структурного потенціалів, при цьому економічна та соціальна віддача від інно-

ваційних заходів позитивно вплине не тільки на об’єкт впровадження, але й на 

подолання негативних тенденцій розвитку машинобудівної галузі. 

В практичній діяльності підприємств показники оцінки інноваційного по-

тенціалу підприємства використовуються не в повному обсязі, а в більшості 

випадків їм зовсім не приділяється уваги. Під час підведення підсумків про ре-

зультати функціонування підприємства протягом звітного періоду, аналітики 

підприємства аналізують зміни, що відбулися в структурі та номенклатурі про-

дукції. На підприємствах звісно планується проведення ряду робіт пов’язаних з 

використанням науково-технічного та інноваційного потенціалу, але при цьому 

зовсім не аналізується ефект від виконаних перетворень або удосконалення ви-

робничого, технологічного процесів тощо. 

Проведені теоретичні й практичні дослідження свідчать про необхідність 

визначення показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства та дозво-

ляють зосередити увагу на таких показниках (табл. 1). 

Таблиця 1  

Показники оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
№ 
п/п Найменування показника Формула розрахунку 

1. Рентабельність інвестицій в 
НТП 

Чистий прибуток 
Загальний обсяг інвестованих ковшів в НТП 

2. Продуктивність 
інноваційної праці 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 
Кількість робітників, зайнятих в виробництві 
інноваційної продукції, робіт, послуг 

3.  

Питома вага інноваційної 
продукції в загальному обся-
зі виробленої продукції, ви-
конаних робіт, послуг 

Вартість інноваційної продукції 
 
Обсяг товарної продукції 

4. 
Частка інноваційних витрат 
в загальному обсязі витрат 
підприємства 

 
Витрати на реалізацію інноваційних проектів 
Загальний обсяг витрат підприємства 



 

5. 

Частка витрат на виконання 
науково-дослідних робіт в 
загальному обсязі загальних 
витрат підприємства 

 
Витрати на виконання науково-дослідних робіт 
Загальний обсяг витрат підприємства 

6. 

Частка прибутку підприємс-
тва, спрямована на реаліза-
цію інноваційного процесу в 
загальному прибутку під-
приємства 

Прибуток підприємства, спрямований на впрова-
дження та здійснення інноваційного процесу 
Загальний прибуток підприємства 

7. 

Ступінь забезпечення інно-
ваційного потенціалу під-
приємства фінансовими ре-
сурсами  

Обсяг фінансових ресурсів необхідний підприємству 
для забезпечення інноваційного потенціалу 
Наявний обсяг фінансових ресурсів підприємства для 
забезпечення інноваційного потенціалу 

Таким чином, інноваційний потенціал підприємства – один зі складових 

елементів стратегічного потенціалу та засобів активізації ефективної діяльності 

підприємств.  

Проблеми оцінки та запропоновані показники інноваційного потенціалу 

потребують подальшого дослідження та практичного втілення. Але вже сього-

дні дозволяють наряду з економічно-фінансовим  оцінити рівень розвитку інно-

ваційного потенціалу.  

 

Ірина ФОРКУН, Інна ПІРНАТ 

Хмельницький національний університет 

 

СОЦІАЛЬНО-ЗАХИЩЕНИЙ РЕГІОН  –  ГАРАНТ МІЦНОЇ ДЕРЖАВИ 

Конституція України проголошує Україну соціальною державою. Це по-

няття є констатуючим елементом діючих економічних і суспільних відносин. 

Воно накладає свій відбиток на державне регулювання економіки, бюджетну 

політику та ринок праці, соціальний захист та моральні цінності. 

Сучасна Україна потребує якісної перебудови соціальної сфери суспільст-

ва, прискореної реалізації цільових орієнтирів становлення та розвитку соціа-

льної держави. Держава шляхом створення законодавчого простору виконує 

функцію правового гаранта в сфері соціального захисту людини, основою якого 

є соціальне забезпечення. Поряд із загальнодержавними механізмами соціаль-

ного захисту важливу роль відіграє регіональна соціальна політика як складо-



 

вий елемент загальнодержавної. Особливість регіональної соціальної політики 

полягає в її багатофункціональності – регулює соціально-економічні відносини 

в певному просторі і має за мету забезпечення потреб населення даного регіону 

в життєво-необхідних засобах. 

Регіональна політика щодо соціальних проблем має бути спрямована на 

підвищення добробуту місцевого населення шляхом стійкого і постійного збі-

льшення його доходів, створення необхідних умов життєдіяльності, подолання 

депресивного стану, сприяння реалізації конституційних прав громадян. В регі-

ональну соціальну політику варто включати ряд заходів: стимулювання соціа-

льного та економічного розвитку депресивних регіонів; запровадження єдиних 

мінімальних соціальних стандартів та прожиткових норм; забезпечення законо-

давчої бази управління соціальним розвитком; розробка регіональних програм 

подолання бідності. 

На сучасному етапі соціально-економічних перетворень в Україні питання 

кадрового забезпечення галузей економіки з урахуванням реальних потреб рин-

ка праці набуває дуже важливого значення. Для наочності аналізу кадрового за-

безпечення галузей розглянемо як приклад становище м. Хмельницького у сфе-

рі зайнятості населення. 

За 2004 рік середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у всіх 

сферах економіки досягла 561,31 грн., збільшилась порівняно з початком року 

на  22 %. За 2004 рік працевлаштовані  4,4 тис. осіб, що в 1,2 рази більше, ніж у 

2003 році. З метою підтримки малого бізнесу та  для організації підприємниць-

кої діяльності протягом 2004 року 150-ти безробітним (передбачалось 140) з 

Фонду  загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття  виплачено одноразову допомогу по безробіттю на суму 356,2 тис. 

грн. На додаткові робочі місця створені за рахунок надання дотації роботодав-

цям, працевлаштовані 89 безробітних, при плані – 70 та надано дотацій на ство-

рення робочих місць на суму 199,9 тис. грн. Проходили професійне навчання та 

перенавчання 784  осіб (план - 715), після навчання працевлаштовані 518 осіб. 



 

На виплату матеріальної допомоги в період профнавчання витрачено 153,9 тис. 

грн..  

Цілями і пріоритетами економічного і соціального розвитку м. Хмельниць-

кого у 2005 році визначено: підвищення ефективності використання економіч-

ного потенціалу міста;  поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення;  під-

вищення рівня доходів населення та ін. 

Для досягнення поставлених цілей виникає потреба розв’язання ряду за-

вдань, які поставлені на поточний рік, основними з них є: забезпечення наро-

щування обсягів промислового виробництва, розвитку виробництва високотех-

нологічної конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності роботи 

підприємств, збільшення частки продукції з високим ступенем переробки; під-

вищення інвестиційної привабливості міста;  здійснення комплексу заходів що-

до вирішення проблем зайнятості населення;  розширення доступності отри-

мання якісної освіти молодим поколінням;  вдосконалення системи соціального 

захисту населення та ін.  

Критеріями досягнення цілей та завдань на 2005 рік були встановлені такі 

показники: збільшення обсягів промислового виробництва на 8,2 % до рівня 

2004 року (у діючих цінах); збільшення обсягів інвестицій в основний капітал 

за рахунок всіх джерел фінансування на 31,7 %;  зростання номінальної серед-

ньомісячної заробітної плати одного штатного працівника, зайнятого в усіх 

сферах економічної діяльності на 10 %. Одним із важливих заходів соціального 

захисту громадян є залучення їх до участі у тимчасових громадських роботах. 

До оплачуваних громадських робіт протягом 2004 року залучено 802 безробіт-

них. Протягом січня-грудня 2004 р. працевлаштовані 4417 незайнятих громадян 

(116,2% до запланованої кількості). 

Згідно з прогнозом, у 2005 році за допомогою служби зайнятості буде пра-

цевлаштовано 4430 незайнятих громадян.  Професійне навчання та перенавчан-

ня буде організовано для 800 безробітних.  Значна увага приділятиметься орга-

нізації громадських робіт, до участі в яких буде залучено 810 осіб. Отже, 

як бачимо соціальне забезпечення регіону є досить високим і стратегічні цілі 



 

соціальної політики: поліпшення матеріального добробуту і умов життя насе-

лення; підвищення якості і конкурентоспроможності робочої сили; підвищення 

зайнятості населення; забезпечення соціальної підтримки соціально вразливим 

верствам населення, виконуються на високому рівні. 

 

Людмила ХОМЕНКО  
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ОНОВЛЕННЯМ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Механізм управління є складною категорією управління, оскільки, як за-

значено в [1, с. 53], характеризується сукупністю взаємозв’язків поміж всіма 

елементами виробництва, способів постановки цілей, їх досягнення в процесі 

управляючого впливу. Механізм управління є складовою частиною системи 

управління. 

Виходячи з цього, механізм управління технічним оновленням промисло-

вого підприємства, на наш погляд, представляє собою сукупність засобів впли-

ву керуючої підсистеми (суб’єкта управління) на керовану підсистему (об’єкт 

управління) з метою забезпечення технічної основи для підвищення конкурен-

тоспроможності підприємства у довгостроковій перспективі. 

Комплексний механізм управління технічним оновленням промислового 

підприємства являє собою систему організаційного, економічного, мотивацій-

ного, правового і політичного механізмів. Підхід до структуризації комплекс-

ного механізму управління технічним оновленням промислового підприємства і 

узагальнення його в цілісному вигляді наведено на рис. 1.  

Ефективне функціонування системи управління технічним оновленням за-

лежить від організаційного, економічного і мотиваційного механізмів, які фор-

муються безпосередньо на промислових підприємствах. 

Організаційний механізм технічного оновлення, на наш погляд, представ-

ляє собою сукупність задач, функцій, методів і способів діяльності та взаємо-



 

зв’язків підрозділів підприємства (груп, відділів, служб, управлінь), що забез-

печує його функціонування в межах даного підприємства. Виходячи з цього, 

організаційний механізм технічного оновлення промислового підприємства має 

забезпечувати сполучення елементів керуючої та керованої підсистем в їх взає-

модії на всіх рівнях управління. У зв’язку з цим, виникає необхідність у форму-

ванні певних організаційних утворень в структурах підприємств, які реалізують 

систему управління технічним оновленням на різних рівнях управління. При 

цьому ефективність і пропорційність організаційної структури управління тех-

нічним оновленням залежать в основному від рівня узгодженості її елементів, 

цілей та задач підрозділів стосовно технічного оновлення промислового під-

приємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механізм управління технічним оновленням 

 промислового підприємства 

Сам процес взаємодії керуючої і керованої підсистем є результатом реалі-

зації економічного механізму технічного оновлення. Взагалі економічний меха-

нізм представляє собою комплекс економічних способів, методів, важелів, нор-

мативів, показників, за допомогою яких реалізуються об’єктивні економічні за-
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кони [2, с. 26]. Відповідно до цього, на наш погляд, економічний механізм тех-

нічного оновлення представляє комплекс економічних способів, методів, важе-

лів, за допомогою яких здійснюється технічне оновлення промислового підпри-

ємства. Основною складовою економічного механізму є механізм формування 

коштів, що інвестуються в технічне оновлення промислового підприємства. 

Структура джерел фінансового забезпечення технічного оновлення промисло-

вих підприємств формується залежно від їх організаційно-правової форми, 

кон’юнктури ринку та інших факторів.   

В основу мотиваційного механізму технічного оновлення за умов ринкової 

економіки покладено мотиви нововведень у виробництві, які формуються під 

впливом зовнішніх і внутрішніх факторів функціонування підприємства, зокре-

ма, необхідності покращення якості продукції, її конкурентоспроможності на 

основі впровадження нової техніки і технології, нових досягнень науково-

технічного прогресу тощо. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Одним із найголовніших напрямів забезпечення нарощування обсягів ви-

робництва сільськогосподарської продукції в Україні на сучасному етапі є при-

скорене відтворення виробничого потенціалу, оскільки матеріально-технічна 



 

база на більшості підприємств галузі фізично і морально зношена. Водночас 

воно стримується як через відсутність фінансових ресурсів, так і внаслідок не-

достатнього врахування сучасних особливостей їх формування на сільськогос-

подарських підприємствах.  

Головною передумовою ефективного функціонування сільськогосподарсь-

ких підприємств є забезпечення постійного оновлення виробничих фондів, тоб-

то їх відтворення, адже рух засобів та предметів праці супроводжується зно-

шенням, споживанням і заміщенням у вартісній та натуральній формах. Оскіль-

ки до вартості виготовленого продукту входить вартість використаних вироб-

ничих фондів та найманої робочої сили, то реалізація продукції підприємства 

має забезпечити повернення коштів, авансованих на виробництво, і створити 

фонд заробітної плати працівників, бо за економічною теорією структура суку-

пного продукту складається з вартості спожитих засобів виробництва (с), які є 

перенесеною уречевленою працею, необхідного (v)  та додаткового продукту 

(m). 

Економічною теорією визначено два види відтворення: просте й розшире-

не. Однак на більшості сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської, 

Львівської та Тернопільської областей, які вибрані в якості бази для досліджен-

ня, нагальною є проблема забезпечення хоча б простого відтворення, оскільки 

впродовж останніх років тут спостерігається стійка тенденція дефляції, тобто 

руйнування вже створеної раніше матеріально-технічної бази. До того ж наявні 

основні засоби наближаються до критичної межі зносу. Зокрема, спостерігаєть-

ся стійка негативна тенденція зменшення забезпеченості сільськогосподарських 

підприємств основними засобами та їх старіння, яка намітилась у 90-их роках 

минулого століття і поки що  не подолана. Практично на сільськогосподарських 

підприємствах середній вік тракторів, сівалок та комбайнів перевищує 12-13 

років. З цього приводу зазначимо, що ця тенденція визрівала давно, оскільки 

зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в минулому було не-

стійким, хоч спостерігались тривалі фази піднесення, правда, не в повній відпо-

відності з класичним визначенням такої моделі в економічній теорії, оскільки 



 

на неї накладалась інша – спотворена модель, коли його темпи утримувались за 

рахунок вичерпання природних ресурсів через зниження їхньої ціни.  

Окрім того, попри аксіоматичне твердження економічної теорії: за умови 

правильного обробітку землі її якість не втрачається, а, навпаки, підвищується, 

треба зважати на те, що витрати на освоєння нових земель, меліоративні роботи 

скоріше пов’язані з розширеним відтворенням, ніж із суто виробничими витра-

тами. До того ж на відтворення в аграрному секторі економіки суттєво впливає 

родючість землі, і за інших рівних умов темпи відтворення в сільському госпо-

дарстві залежать від природних умов і родючості землі. Через це однією з най-

важливіших особливостей відтворення в аграрному секторі економіки є те, що 

формування виробничого потенціалу цієї галузі здійснюється відповідно до 

природних і економічних умов, неоднорідність яких, наприклад, в Україні ха-

рактерна не лише для грунтово-кліматичних зон Полісся, Лісостепу, Степу, а й 

для окремих областей і районів. 

Отже, можна резюмувати, що саме недостатня забезпеченість сільськогос-

подарських підприємств фінансовими ресурсами відтворення була однією з го-

ловних причин стійкої тенденції зниження їх фондозабезпеченості, яка поєдну-

валась з іншою об’єктивною тенденцією – зростанням рівня зносу наявних ос-

новних засобів через неможливість їх своєчасної заміни.  

На це накладається інша особливість – необхідність підтримання експлуа-

таційних властивостей таких основних засобів, які повинні бути виведеними з 

експлуатації вже через їх моральний знос, але продовжують використовуватись, 

не дивлячись на їх повну амортизацію, що зумовлено тією ж причиною – відсу-

тністю достатніх фінансових ресурсів відтворення для оновлення основних за-

собів. Це за принципом бумеранга відображається на використанні фінансових 

ресурсів, оскільки значна їх частина спрямовується на відтворення експлуата-

ційних властивостей повністю зношених об’єктів, як правило, шляхом капіта-

льних ремонтів.  

Ця ж сама причина – неможливість накопичення достатньої маси фінансо-

вих ресурсів відтворення лежить в основі наступної негативної тенденції, яка 



 

проявлялась у 2000-2005 роках, коли на більшості сільськогосподарських під-

приємств доводилось керуватись у здійсненні процесів відтворення не якісними 

критеріями основних засобів, а в першу чергу їх ціновими параметрами, і при-

дбані об’єкти не завжди були найновішими з позицій відповідності сучасним 

вимогам науково-технічного прогресу.  

Водночас, хоч і слабко, за аналізований період проявлялась тенденція щодо 

наближення до науково обґрунтованої закономірності, за якою відтворення за-

собів виробництва має відбуватись на якісно вищому рівні, що засвідчує при-

дбання, правда, здебільшого імпортної, більш досконалої техніки з так званого 

далекого зарубіжжя, не зважаючи на її цінові параметри, які перевищують вар-

тість вітчизняних або зарубіжних аналогів.  
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МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Тривалий час у нашій країні в питаннях управлінської політики основна 

увага концептувалася на незаперечному пріоритеті суспільних інтересів над 

особистими. При цьому вважалося, що деякі інтереси задовольняються автома-

тично. І в людини розвивалося почуття своєї звичайності, неможливості про-

явити себе як особистість, бо вона така ж як і всі, а у випадку необхідності лег-

ко може бути замінена іншими. Це, на нашу думку, орієнтувало людину на зме-

ншення своїх потреб та вимог, внаслідок чого почала спостерігатися матеріаль-

на та моральна втрата добросовісної та кваліфікованої праці. 

Становлення ринкових відносин в економіці України і відповідне її рефор-

мування в кризових умовах соціально-економічного розвитку супроводжується 

зниженням реальної заробітної плати та доходів населення. Доведено, що існу-

ючий рівень заробітної плати не забезпечує нормального відтворення робочої 

сили. Тому в структурі факторів мотивації трудової поведінки в Україні пере-



 

важають матеріальні, особливо оплата праці. Висока мотиваційна дія заробітної 

плати пояснюється тим, що через її механізм забезпечується першочергово не-

обхідні для нормальної життєдіяльності людини потреби, які нині ще недостат-

ньо задовольняються. 

Звичайно, в кожному конкретному випадку вибір матеріальних або духов-

них пріоритетів різний, що, пояснюється рядом причин. По-перше, різними со-

ціальними умовами життя окремих категорій людей; по-друге, особистими яко-

стями окремого індивіда. Так, наприклад, серед молоді, порівняно із старшим 

поколінням, переваги надаються творчо-змістовній праці; серед жінок спостері-

гається вищий рівень прагнень до соціально-психологічного клімату в колекти-

ві, ніж до його професійного аспекту. При цьому низька кваліфікація, відсут-

ність досвіду і фахової компетенції значною мірою знижують рівень життєвих 

потреб робітників, що сприяє адаптації до малозмістовної праці. 

Відповідно до наших міркувань, основою мотивації працівників до проду-

ктивної праці є гармонізація особистих і суспільних інтересів. В умовах пере-

ходу до ринкових відносин потрібно забезпечити пріоритет особистого інтересу 

в системі колективних і загальнодержавних інтересів. В той же час, особистий 

інтерес підприємця полягає в одержанні максимальних прибутків шляхом про-

дажу продукції за максимальними цінами, виплати найманим працівникам мі-

німальної заробітної плати, збільшенні обсягів збуту і придбання матеріальних 

ресурсів за помірними цінами. Тобто, підприємець повинен передбачити, які 

саме товари та послуги потрібні споживачу. Іншими словами, він орієнтується 

на суспільні інтереси, а приватний інтерес стає засобом реалізації суспільного 

інтересу. Особистий інтерес найманого працівника ґрунтується на одержанні 

більшої заробітної плати, так і доходів від власності. 

Інтереси визначають економічну поведінку певних соціальних груп трудо-

вого населення, формуються на межі об'єктивних умов їх життєдіяльності. В 

умовах переходу до ринкових відносин розширюються можливості в реалізації 

особистих інтересів. Добробут працівників залежить в основному від знань, 

здібностей, працездатності. Проте індивідуальні мотиви активізації продуктив-



 

ної діяльності формуються по-різному, оскільки працівник може бути “найма-

ним”, стати співвласником підприємства або ж заснувати своє підприємство. В 

умовах реструктуризації промислових підприємств на основі зміни форм влас-

ності і господарювання важко збалансувати особисті і суспільні інтереси. На-

віть в умовах роботи більшості партнерських форм підприємництва (коли рі-

шення приймається) інтереси більшості не задовольняють меншість. Консенсус 

особистих і суспільних інтересів має діалектичну базу, лежить в основі розвит-

ку суспільства. Проте, на нашу думку, не слід пов’язувати той чи інший інтерес 

з повною формою власності (особистий інтерес лише з приватною її формою). 

Різноманітність і різнопартнерство форм власності та господарювання є серце-

виною гармонізації особистих і суспільних інтересів, мотивації працівників до 

продуктивної праці. 

Отже, формування соціально-економічного механізму мотивації праці слід 

розглядати через призму власності, виділяючи як основних суб'єктів підприєм-

ницької діяльності, так і найманих працівників. На нашу думку, у формування 

мотиваційного механізму покладено інтереси як певних соціальних груп, так і 

суспільства в цілому. Інтереси взаємопов'язані з потребами, виникають на ос-

нові потреб різних соціальних груп. Інтереси спонукають людей до цілеспрямо-

ваних дій для реалізації потреб. Тому формування мотиваційного механізму 

праці і підприємницької діяльності слід розглядати через призму потреб. 

 

Наталія ЦІЩИК 

Тернопільський державний економічний університет 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ 

Основними завданнями державних органів у сфері розвитку ринку неру-

хомості є вдосконалення системи управління нерухомістю, а саме: максимально 

можливе підвищення прибутковості об'єктів; забезпечення конкуренції на рин-

ку; формування і стабільне функціонування вторинного ринку нерухомості; 



 

розвиток окремих територій; ефективне використання майново-земельного 

комплексу країни; введення нових об'єктів в господарський обіг; залучення ін-

вестицій в реальний сектор економіки; проведення земельної та житлової ре-

форм з урахуванням їх соціальної спрямованості.  

Першим етапом реалізації цієї програми є проведення суцільної інвентари-

зації об'єктів нерухомості, які перебувають у державній власності, отримання 

достовірної інформації, що дозволяє провести їх ринкову оцінку масовим мето-

дом. На другому етапі формуються реєстри об'єктів нерухомості, що знаходять-

ся у державній власності та відбувається реєстрація відповідних прав. Надалі 

виробляються єдині правила і процедури прийняття рішень з розпорядження 

державними об'єктами нерухомості та детальною правовою регламентацією 

вказаних процесів. Важливим елементом зазначеної системи є формування діє-

вого механізму контролю за використанням і збереженням нерухомого майна, 

що перебуває у державній власності. 

У ході реформи судової системи  доцільно вивчити можливість створення 

"земельних судів", що спеціалізуються на питаннях, пов'язаних з житлом та ін-

шою нерухомістю. 

Активізація ринку нерухомості неможлива без істотних змін у сфері рієл-

терських послуг. Передусім потрібно нормативно закріпити ефективні механіз-

ми мінімізації та компенсації втрат для учасників ринку нерухомості у разі не-

виконання рієлтерськими компаніями своїх зобов'язань. Найважливішим на-

прямком роботи є активізація діяльності страхових компаній на ринку нерухо-

мості, уникнення будівельних ризиків, ризиків, пов'язаних з відповідальністю 

осіб, що діють на ринку, а також ризиків, які виникають під час здійснення ци-

вільно-правових операцій з об'єктом нерухомості. Потрібно прагнути до ство-

рення такої системи, яка б забезпечила можливість укладання договорів стра-

хування для максимально широкої номенклатури страхових випадків на тривалі 

терміни й за помірного розміру страхові премії.  

Інститут професійної оцінки нерухомого майна — невід'ємна складова ци-

вілізованого ринку нерухомості. Професійна оцінка нерухомого майна базуєть-



 

ся на трьох загальноприйнятих в світовій практиці підходах: витратному, при-

бутковому та порівняльному. Для підвищення ефективності роботи оцінювачів 

необхідні сучасні, економічно обгрунтовані методики оцінки вартості земель-

них ділянок та об'єктів нерухомості, що знову створюються,  для цілей креди-

тування. Передача у сферу приватного бізнесу робіт із землеустрою, оцінюван-

ню об'єктів з обов'язковою майновою відповідальністю за результати роботи 

дозволить звільнити адміністративні органи від невластивих їм функцій комер-

ційних організацій. 

Законодавчо встановлене нотаріальне засвідчення операцій з об'єктом не-

рухомості повинне бути пов'язане з детальним опрацюванням питання про 

співвідношення повноважень й відповідальності нотаріусів і розміром держав-

ного мита. Ключовим завданням для покращення функціонування та розвитку 

ринку нерухомості є впровадження системи іпотечного кредитування, спрямо-

ваної на залучення інвестицій у реальний сектор економіки, створення необхід-

них умов для розвитку житлового будівництва та забезпечення населення жит-

лом. 

 Необхідна професійна підготовка кадрів для у сфері нерухомості та дер-

жавних службовців, що здійснюють управління державною нерухомістю. Од-

ним з основних аспектів ефективного організаційного забезпечення процесу 

управління ринком нерухомості виступає підтримка саморегуюлючих об'єднань 

професійних учасників ринку нерухомості, діяльність яких спрямована на ство-

рення і розвиток правових та економічних механізмів регулювання ринку неру-

хомості; створення професійних стандартів діяльності, єдиного інформаційного 

простору, системи професійної освіти; захист інтересів усіх учасників ринку 

нерухомості. 

Державні органи та професійні об'єднання учасників ринку нерухомості 

розроблять узгоджену стратегію розвитку цивілізованого ринку нерухомості в 

країні. 

 

 



 

Наталія ЧОРНА  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Кінцева мета адаптації підприємства - перемога в конкурентній боротьбі за 

споживача, за ринки збуту як закономірний підсумок його інтегрованих зусиль 

по реалізації організаційно-економічної системи адаптації.  

Розуміння конкурентоспроможності підприємства трактується фахівцями 

по різному. Визначений авторитет в галузі конкуренції М.Портер вважає, що 

фірми попереджають своїх суперників, якщо мають міцну конкурентну перева-

гу. До узагальнюючих факторів конкурентоспроможності підприємства відне-

сені наступні: - товар; - положення підприємства на ринку; - збут; - просування 

товару; - виробництво.  

Джерелами конкурентних переваг є прогресивна организаційно-

технологічна і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та 

своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Про-

блема підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства є актуальним 

питанням і потребує нових досліджень.  

В сфері торгівлі конкуренція має свої певні особливості. Так, на спожив-

чому ринку підприємства торгівлі конкурують між собою, а також з підприємс-

твами без створення юридичної особи, іншими продавцями споживчих товарів, 

в тому числі – з суб’єктами неорганізованого ринку. Об’єктом конкурентної  

боротьби є покупець та його купівельні фонди, частка обслуговування певного 

товарного чи регіонального ринку. Водночас, торговельні підприємства всту-

пають в міжгалузеву конкуренцію з суб’єктами господарювання інших галузей 

та сфер економіки за необхідні матеріальні, трудові та фінансові ресурси (пози-

ки, інвестиції), можливі обсяги та умови їх залучення. Крім того, підприємства 

торгівлі, особливо роздрібні, орієнтовані на територіально обмежений, локаль-

ний ринок, розміри якого залежать від місця знаходження підприємства, його 



 

транспортної доступності для потенційних покупців. Ця особливість обумов-

лює, з одного боку, певну локальність конкурентної боротьби, обмеженість її 

учасників. З другого – посилює зацікавленість в перемозі. Особливий характер 

конкуренції пов’язаний з виконанням торгівлею функцій посередника між ви-

робником та споживачем. Це вимагає від торгових підприємств вивчення, з од-

ного боку, можливостей виробників, якісних характеристик товарів, що ними 

виробляються, врахування їх конкурентоспроможності, з іншого – запитів спо-

живачів, обсягу і структури платоспроможного попиту. Лише на основі аналізу 

цих факторів торгове підприємство може вирішити проблему підтримки своєї 

конкурентоспроможності. Найбільше значення для перемоги в конкурентній 

боротьбі мають не внутрішні можливості підприємства, а характер його взає-

модії з ринком товарних ресурсів: рівень цін та умови закупки товарів, можли-

вість отримання цінових знижок, широта, глибина та оновленість асортименту, 

якість товарів, що закуповуються тощо. Ці фактори визначають стартові умови 

“боротьби за покупця”, та, відповідно, збільшення обсягів реалізації товарів. 

Основними методами конкурентної боротьби між продавцями споживчого рин-

ку є цінова і нецінова конкуренція. При ціновій конкуренції основним засобом 

суперництва є зниження цін на свої товари, порівняно із цінами на аналогічну 

продукцію інших продавців. При неціновій конкуренції більш вигідне стано-

вище на ринку завойовується завдяки якісним характеристикам діяльності про-

давця, його особливому іміджеві, додатковим умовам обслуговування тощо. 

Нецінова конкуренція включає: реалізацію товарів, що задовольняють спожив-

чий попит іншим чином або задовольняють потреби, що не існували раніше; 

оновлення асортименту товарів, що реалізуються з врахуванням потреб моди, 

престижу; удосконалення послуг, що супроводжують реалізацію товарів (де-

монстрація, пакування, гарантійний ремонт тощо). На сучасному споживчому 

ринку України переважає цінова конкуренція, проте, на окремих сегментах ри-

нку, при реалізації товарів, що орієнтовані на споживача з середнім та вищим 

рівнем доходів, все більше (а іноді – визначальне) значення в боротьбі за поку-

пця мають елементи нецінової конкуренції. Якщо говорити про конкурентосп-



 

роможність вітчизняних підприємств, то як правило, в кращому випадку вико-

нують порівняння з явними  конкурентами, не враховуючи стратегічний розви-

ток, досвід передових підприємств світу. Великі конкуренти знаходяться так 

далеко, що, фахівці вважають непотрібним порівняння з лідером. Але аналіз ді-

яльності успішних підприємств може дати поштовх для розширення стратегіч-

ної програми розвитку власного підприємства.  

Автори пропонують використовувати технологію бенчмаркінгу – це не 

тільки передова технологія сучасного менеджменту, але і, по-перше, концепція, 

що припускає природний розвиток у компаній прагнення до безперервного удо-

сконалювання, і, по-друге, сам процес удосконалювання. Це безперервний по-

шук нових ідей, їхня адаптація і наступне використання на практиці.  

 

Євген ШЕВЧУК 

Київський національний економічний університет 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ НОРМАТИВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ В РАМКАХ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ 

 Акціонерне товариство являє собою досить складну  систему управління, 

яка має свою специфічну структуру органів управління та функції, що вони ви-

конують. Акціонерні товариства в більшості випадків представлені середніми 

та великими підприємствами, які потребують значної формалізації процесів 

управління, задля забезпечення керованості усієї організації. Сам процес функ-

ціонування акціонерного товариства, і зокрема його органів управління, визна-

чається не тільки законодавчім регулюванням діяльності організацій, що обра-

ли дану форму організації бізнесу, а й основоположним документом товариства 

– статутом.  

Цей документ містить тільки найзагальніші принципи діяльності компанії 

та органів її управління. Хоч це і  важливий елемент у системі розподілі повно-

важень, але на практиці цього недостатньо для ефективної діяльності акціонер-



 

ного товариства. У будь-якому разі усі специфічні моменти функціонування 

компанії, що пов’язані з особливостями її господарської, виробничої, комерцій-

ної діяльності вміститися в цей документ не зможуть, а відповідно є об’єктивна 

потреба у розробці спеціальних документів рамках в акціонерного товариства, 

що б деталізували ці питання. 

Відповідно ми можемо говорити про те, що діяльність органів управління 

акціонерного товариства повинна регулюється двома класами документів: за-

конодавчо - обов’язковими та спеціальними, перелік, яких законодавчо не регу-

люється. 

Внутрішні нормативні документи розробляються на підставі закону та ін-

ших нормативних актів, а також статуту відповідного акціонерного товариства і 

регламентують різноманітні питання діяльності товариства. До них можна від-

нести наступні: діяльність акціонерів, структурні зміни в компанії, статутний 

фонд та цінні папери, внутрішні документи та інформація в акціонерному това-

ристві, його товариства, комерційні питання. 

Зміст усіх внутрішніх нормативних документів не може суперечити чин-

ному законодавству, і виключні повноваження, наприклад, загальних зборів ак-

ціонерів,  не можуть бути переданими іншим органам управління. 

Взагалі всі внутрішні нормативні документи за специфікою інформаційно-

го наповнення можна поділити на такі три групи: 

1. Загально - організаційного характеру (статут, який належить до класу 

загально-обов’язкових документів акціонерного товариства). Вони дають за 

своїм змістом уявлення про структуру управління підприємством і відповідні 

структурні підрозділи, і відповідні загальні функції, що закріплюються саме за 

цими органами. Тобто відбувається розподіл сфер компетенції відповідних ви-

борних та виконавчих органів управління. Необхідно зазначити, що положення 

статуту, приймаються, змінюються чи доповнюються виключно через затвер-

дження рішеннями загальних зборів акціонерів, що не дозволяє оперативно 

проводити зміни в розділах, які регулюють діяльність органів управління акці-

онерного товариства. Рішення про затвердження статуту в новій редакції пови-



 

нно прийматися більшістю в три чверті голосів акціонерів, що беруть участь в 

Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

2. Структурно-управлінського характеру (положення про управлінські 

підрозділи, про порядок їх створення і функціонування та ін.). Зазвичай поря-

док управління діяльністю товариства акціонерами, членами наглядової ради та 

членами правління в статуті товариства не визначається. Ці правила встанов-

люються у робочому порядку і за допомогою інших внутрішніх нормативних 

документів, що затверджуються загальними зборами акціонерів або наглядовою 

радою (наприклад: регламент загальних зборів акціонерів, положення про на-

глядову раду, положення про правління, положення про ревізійну комісію та 

ін.). Такі документи доповнюють та розширюють положення статуту. Крім то-

го, процедура внесення змін і доповнень до внутрішніх нормативних докумен-

тів є більш простішою у порівнянні з процедурою, передбаченою для зміни ста-

туту.  

3. Внутрішні нормативні документи опосередкованого характеру (доку-

менти, щодо певних моментів процесу господарської, фінансової та ін. діяльно-

сті де згадувані (відповідні підрозділи), приймають (або можуть приймати) 

участь тим або іншим чином (наприклад, положення про порядок збільшення 

(зменшення) статутного фонду, положення про порядок створення, реорганіза-

ції та ліквідації дочірніх підприємств, положення про порядок створення, реор-

ганізації та ліквідації філій та представництв та ін.). Процес управління потре-

бує розробки спеціальних положень, щодо господарської діяльності товариства, 

які регулюють певні процеси в товаристві. Наприклад, підписання договорів на 

суму більшу, ніж зазначена в статуті, потребує затвердження наглядовою ра-

дою, і саме процес прийняття рішень, а саме опис цього механізму в рамках то-

вариства, потребує розробки специфічних документів. 

Зміст різних внутрішніх нормативних документів повинен бути узгодже-

ним між собоюв тому числі і у співвідношенні повноваження, обов’язки, відпо-

відальність. Саме забезпечення цих вимог створює фундамент для нормальної 

роботи органів управління акціонерного товариства, оскільки усуває недореч-



 

ності в системі управління та максимально повно  охоплює коло питань, що 

можуть постати під час функціонування даної організації.  

 

                                                                                      Наталія ШЕВЧУК 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Значні недоліки і прорахунки в державному управлінні за роки здобуття 

незалежності Україною стали причиною виникнення та утвердження багатьох 

негативних явищ, таких як підвищення рівня смертності населення, скорочення 

середньої тривалості життя, зменшення народжуваності, збільшення захворю-

вань та багато інших. 

Однією з вагомих причин таких змін є послаблення функцій державного 

контролю за збереженням державної власності. Як наслідок, стало частим яви-

щем зловживання у фінансово-економічній сфері, а це нецільове, неефективне 

та незаконне використання бюджетних коштів керівниками різних рівнів, роз-

крадання державного та комунального майна. 

Контроль є однією з основних функцій управління формуванням та вико-

ристанням ресурсів закладів охорони здоров'я, яка спрямована на виявлення 

помилок, зловживань в управлінні фінансово-господарською діяльністю, пору-

шень бюджетного і фінансового господарського законодавства, недоліків в ор-

ганізації системи управління господарською діяльністю медичних установ. Ос-

новна мета державного контролю – забезпечення принципів законності, доціль-

ності, ефективності, оптимальності управлінських дій, починаючи з плануван-

ня, формування, розподілу і закінчуючи використанням ресурсів закладів охо-

рони здоров'я. 

Досвід світової економіки показує, що в розвинутих країнах держава за-

ймає активну позицію в здійсненні контролю за роботою господарюючих стру-



 

ктур. Найбільш жорстко контролюється ефективність використання майна і 

коштів на державних підприємствах і в бюджетних установах. 

В Україні державний контроль за цільовим використанням бюджетних ко-

штів виконують органи Державної контрольно-ревізійної служби (ДКРС). Стат-

тею 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" 

визначено, що головним завданням ДКРС є здійснення державного контролю за 

витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і досто-

вірністю бухгалтерського обліку й звітності в міністерствах, відомствах, держа-

вних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підпри-

ємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та держа-

вних валютних фондів. 

Головне контрольно – ревізійне управління України та його структурні 

підрозділи в регіонах – один з наявних в державі органів фінансового контро-

лю, який забезпечує послідуючий контроль і фактично єдиний орган в Україні з 

досвідом організації та проведення ревізій і перевірок фінансово-господарської 

діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. 

Для визначення ролі ДКРС України в системі управління діяльністю за-

кладів охорони здоров’я пропонуємо проаналізувати результати її діяльності. 

Наприклад, контрольно-ревізійним управлінням в м. Києві протягом 2004 року 

було проведено 141 ревізію та перевірку на підприємствах, установах та органі-

заціях сфери охорони здоров’я. Із загальної кількості обревізованих об’єктів на 

76, тобто майже на кожному другому з перевірених, встановлені порушення фі-

нансово-бюджетної дисципліни. Розмір їх складає 77395,11 тис. гривень. Якщо 

ж порівняти ці дані з відповідним періодом 2003 року, то побачимо тенденцію 

росту загальної суми виявлених порушень фінансово-бюджетної дисципліни. 

Так, якщо протягом 2003 року загальна сума порушень, встановлених в устано-

вах охорони здоров’я, дорівнювала 15566,88 тис. грн., то сума, виявлена протя-

гом 2004 року, збільшилась майже в 5 разів.  



 

Слід відмітити, що відшкодування встановлених протягом 2004 року сум 

порушень в установах сфери охорони здоров’я забезпечено на 98 %, завдяки 

чому до бюджету повернуто 65584,05 тис. гривень. 

Таким чином, одним з напрямів вирішення проблеми ефективного управ-

ління діяльністю закладами охорони здоров'я слід вважати підвищення жорст-

кості державного контролю за дотриманням чинного законодавства з питань 

збереження матеріальних цінностей  та раціонального використання бюджет-

них асигнувань на функціонування даної ланки національної економіки. Важ-

ливі функції у вирішенні цих проблем належать Державній контрольно – реві-

зійній службі України. 

 

Ольга ШКУРЕНКО 

Донецький державний університет управління 

 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОМПЛЕКСНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

Розробка регіональних програм – це цілеспрямований процес мобілізації 

всіх можливостей регіонів різних рівнів. Регіональні програми є різновидом ці-

льових комплексних програм і служать інструментом регулювання і управління 

регіональною стратегією економічного, соціально і науково-технічного розвит-

ку, формою господарської діяльності, способом пріоритетної концентрації ре-

сурсів для рішення невідкладних, першочергових проблем. 

Управління проектуванням і реалізацією програм забезпечується структу-

рами виконавчої влади регіону. У практиці управління широко використову-

ються методи стратегічного планування і прогнозування. Одним з діючих засо-

бів рішення проблем розвитку регіону є програмно-цільовий метод управління. 

Програмно-цільовий підхід – основа здійснення соціально-економічної і 

науково-технічної політики. В Україні здійснення державної соціально-

економічної політики в більшому ступені базується на програмно-цільовому 

підході. Для цього держава і регіони повинні створювати відповідні організа-



 

ційні і правові передумови в комбінації з адміністративними й економічними 

методами управління. Це дозволить сформувати й ефективно реалізувати дер-

жавні і регіональні програми. Ефективність комплексних цільових соціально-

економічних програм регіонального розвитку залежить від повноти науково-

технічного забезпечення, а також організаційних моментів їхньої розробки, 

управління, реалізації і фінансування. Фінансування програм здійснюється в 

основному за рахунок субсидій держави, коли та чи інша проблема має держав-

не значення і не може бути вирішена тільки за рахунок засобів регіону. Вико-

ристовуються також інші джерела фінансування (іноземні інвестиції, приватні 

капіталовкладення й ін.). 

В останні роки в Україні накопичено достатній досвід у питаннях розробки 

й організації виконання цільових програм. Але в основному в практиці і мето-

дології програмно-цільового управління вирішувались питання формування 

програм, їхньої структури, змісту, взаємодії програм і планів різних рівнів. Од-

ночасно менше уваги було приділено питанням створення і впровадження чіт-

кого організаційно-економічного механізму управління реалізацією програм, а 

саме їхнього фінансового забезпечення. 

Також вимагають вирішення проблеми створення ефективного механізму 

багатоканальних джерел фінансування програм, планування і розподілу фінан-

сових ресурсів у рамках програм, створення централізованих програмних фон-

дів. Фінансування комплексних регіональних програм розвитку території може 

бути здійснено трьома способами. 

Перший варіант - фінансування регіональних програм через бюджети су-

б'єктів регіону. У цьому випадку з бюджету регіонам повинні виділятися цільо-

ві інвестиційні субвенції (наприклад, на будівництво шкіл, лікарень, очисних 

споруджень, доріг, мостів, розвиток систем зв'язку і т.д.). Відповідальність за 

розробку і реалізацію відповідних проектів несуть регіональні органи влади, з 

підтримкою центральних органів влади у формі пайової участі в їхньому фінан-

суванні. 



 

Другий варіант - спільне (часткове) фінансування програм розвитку регіо-

нів. Цей варіант може застосовуватися до великих програм і проектів загально-

національного (міжрегіонального) значення. Відповідальність за їхню розробку 

і реалізацію несуть структури управління, а зацікавлені в них регіональні влади 

повинні вносити свій внесок. 

Нарешті, для програм, що реалізують чітко виражені загальнонаціональні 

інтереси, можливий варіант фінансування тільки з державного бюджету  

Таким чином, основними проблемами в питаннях управління і реалізації 

програм є незадовільний рівень їхнього фінансування за рахунок усіх джерел. 

Так за даними статистики фактичний рівень фінансування за 2002-2005 року в 

середньому склав 25-30% від запланованого. 

Удосконалення механізму фінансування програм як державного, так і регі-

онального рівня дозволить посилити їхню роль у подоланні економічної кризи в 

Україні, а також вирішити науково-технічні і соціально-економічні проблеми. 

 

Олександр ШУБАЛИЙ  

Луцький державний технічний університет  

 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО 

КОМПЛЕКСУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ 

Механізм функціонування лісогосподарського комплексу як на загально-

державному, так і на регіональному рівнях потребує реформування відповідно 

до реалій сьогодення та стратегічних пріоритетів розвитку у довгостроковій пе-

рспективі. Це стосується як необхідності удосконалення організаційно-

економічних, науково-технічних та інституційно-правових засад, так і перегля-

ду основних принципів екологічної, соціальної та економічної політики у сфері 

лісового господарства. Саме застосування методології стратегічного плануван-

ня дозволить на засадах реальної і об’єктивної оцінки досягнутого рівня ефек-

тивності, тенденцій розвитку галузі, зміни кон’юнктури ринку, обґрунтувати 



 

стратегію розвитку лісогосподарського комплексу і розробити комплекс заходів 

щодо її реалізації, які повинні базуватися на дотриманні принципів невиснаж-

ливості, безперервності та комплексності використання лісових ресурсів.   

У процесі дослідження проблеми формування механізму стратегічного 

планування економічної діяльності лісогосподарського комплексу регіонально-

го рівня було вивчено та проаналізовано основні положення теорії стратегічно-

го планування, сучасні методичні підходи до його здійснення, статистичні ма-

теріали, галузеві та регіональні особливості, а також пріоритетні напрямки роз-

витку комплексу, що дозволило отримати наступні результати:  

- розроблено багаторівневу систему управління процесом стратегічного 

планування розвитку регіональних лісогосподарських комплексів, яка базується 

на закріпленні за кожним рівнем управління функцій по розробці планових до-

кументів із синхронізацією завдань виконавчих органів, що дозволить забезпе-

чити систему противаг між функціональними та галузевими структурами 

управління, а також баланс інтересів між лісокористувачами та територіальни-

ми громадами; 

- розроблено схему організації процесу бюджетування на лісогосподарсь-

кому підприємстві, яка передбачає управління фінансовими потоками на основі 

врахування природно-ресурсних обмежень, виробничих потужностей та міжга-

лузевої взаємодії і полягає в оптимізації бюджетів доходів і витрат як за функ-

ціональною спрямованістю, так і за видами діяльності з метою забезпечення 

самоокупності економічної діяльності; 

- удосконалено теоретико-методологічні підходи до формування компо-

нентного складу цільового блоку системи стратегічного планування, який до-

зволить забезпечити імплементацію місії у конкретні цілі та шляхи їх досягнен-

ня; 

- з нових позицій представлено визначення поняття „регіональний госпо-

дарський комплекс” як відкритої системи, що поєднує підприємства, які здійс-

нюють процеси створення сировинної бази, виробництва продукції для промис-



 

лового та масового споживання і функціонують в тісному взаємозв’язку із зов-

нішнім ринковим середовищем; 

- побудовано схему фінансового механізму стратегічного розвитку регіо-

нального лісогосподарського комплексу, який на відміну від існуючого, поєд-

нуватиме в собі різноманітні форми, методи та важелі фінансового забезпечен-

ня реалізації господарських проектів на новій інституціональній основі, яка по-

лягає у залученні спеціалізованих інститутів на всіх фазах руху капіталу у від-

творювальному процесі; 

- проведено групування та змістовну інтерпретацію методологічних засад 

стратегічного планування регіональних господарських комплексів в умовах ри-

нкових перетворень, що полягають у забезпеченні адекватності основним 

принципам планування, цільового та функціонального підходу до вирішення 

регіональних проблем, послідовності планування, виборі методичного апарату, 

формуванні базових стратегій; 

- застосовано методику кореляційно-регресійного аналізу для прогнозу-

вання, дослідження взаємозв’язків та оцінки впливу основних чинників на об-

сяги лісогосподарського виробництва, що дає змогу вчасно виявляти деструк-

тивні тенденції використання лісосировинного потенціалу і підбирати засоби їх 

усунення; 

-  використано індексний метод для оцінки конкурентних переваг підпри-

ємств лісогосподарського комплексу Волинської області за системою показни-

ків (розвитку сировинної, заготівельної та переробної бази, фінансових резуль-

татів і фінансового стану, ефективності використання трудових ресурсів та еко-

логічної безпеки), що дозволило повести їх поділ на певні групи з метою фор-

мування модельних стратегій.  

За результатами проведених досліджень можна зробити висновок, що ви-

користання методології стратегічного планування у практиці роботи лісогоспо-

дарських підприємств в межах окремого регіону дозволить забезпечити обґрун-

тованість стратегічних рішень щодо напрямків розвитку лісогосподарського 

комплексу, а також створити ефективну систему організації виконання стратегії 



 

та контролю за цим процесом.  Найкращим варіантом є поетапне впровадження 

нових методів планування з одночасною їх адаптацією до особливостей роботи 

підприємств лісогосподарського комплексу. Враховуючи екологічне та госпо-

дарське значення лісових ресурсів, стратегічне планування виступає як най-

більш ефективна форма передбачення обсягів, способів та методів їх залучення 

у відтворювальний процес з метою забезпечення сталого лісокористування.  

 

Олена ШУМНИК  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОКУПЦЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА 

ТОВАРОПОСТАЧАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Аналіз ринкових можливостей підприємства завершується етапом, що має 

не тільки виняткове значення з точки зору успішної організації діяльності у 

відповідності з концепцією діяльності підприємства, але й притаманну йому ве-

лику практичну цінність. Справа в тому, що в системі ринкової економіки на-

прямок розвитку виробництва і торгівлі визначає покупець, який купує товар 

згідно зі своїм смаком і тим самим показує продавцю, що необхідно продавати. 

Тому вивчення ринку покупців можна назвати найважливішим напрямком мар-

кетингових досліджень, результати якого повинні бути використані при управ-

лінні підприємством.  

Дослідження ринку покупців, виявлення основних мотивів придбання то-

варів і аналіз споживацької поведінки озброює керівників і спеціалістів підпри-

ємства зброєю, без якої неможлива успішна діяльність на сучасному ринку, 

тобто – знання свого клієнта. 

Результатом вивчення поведінки покупців є, в кінцевому підсумку раціо-

налізація умов товаропостачання, тобто всебічно дослідивши потреби спожива-

чів, спеціалістам підприємства необхідно визначити, які товари потрібно заво-

зити для наступної їх реалізації, врахувавши асортимент, якість, ціну. Для ефе-

ктивного та раціонального завезення товарів на підприємства торгівлі необхід-



 

но розробити програму управління товаропостачанням з урахуванням потреб 

споживача. Тому для початку, необхідно виділити основні етапи товаропоста-

чання: пошук джерел товарних ресурсів; відбір постачальників товарів; вибір 

форми товаропостачання; формування господарських зв’язків щодо закупівлі та 

постачання товарів; закупівлі товарів; забезпечення надходження товарів до то-

рговельних підприємств; прийняття товарів за кількістю та якістю. 

На європейському ринку особливо в секторі роздрібної торгівлі успішно 

функціонує система товаропостачання у вигляді електронної форми. Взаємодія 

між постачальниками і замовниками на основі цієї системи дозволяє передати в 

електронному вигляді заявки замовлення, повідомлення про відвантаження, ра-

хунки та авізо. 

Одним з можливих вирішень цього питання може бути поділ товарів на ті, 

що користуються постійним попитом і ті, що мають повільний товарооборот. 

Виходячи з цього, повинні бути прийняті рішення щодо створення товарних за-

пасів, суть яких зводиться до того, коли і скільки необхідно замовляти та заво-

зити товарів для поповнення запасів, тобто оптимальне значення подання замо-

влення (кількості одиниць товарів). 

Точка подання замовлення залежить від: тривалості часу проходження за-

мовлення; коливань купівельного попиту; стандарту обслуговування покупців. 

Враховуючи вплив цих факторів, визначаємо економічно обґрунтовану величи-

ну замовлення кожного з товарів, користуючись при цьому формулою [1]: 

ВОВЗВРПЕОЗ */*2=                                          (1) 

де ЕОЗ – економічно обґрунтована величина замовлення; П – річна потре-

ба в одиницях товарів; ВР – вартість розміщення замовлення; ВЗ – річна вар-

тість запасів у відсотках від вартості одиниці товару; ВО – вартість одиниці то-

вару. 

Теоретичні засади щодо вивчення ринку покупця не повністю використо-

вуються на практиці, особливо в Україні. Автор пропонує використовувати ре-

зультати досліджень ринку покупця для створення оптимальної системи това-

ропостачання. Така система буде складатися з бази даних маркетингових дослі-



 

джень, що в подальшому перетворюється в базу знань; базу даних товарів; під-

систему планування товаропостачання; підсистему контролю руху товарів. Така 

система потребує високо підготовлених фахівців, які будуть підтримувати її 

функціонування з точки зору поповнення даними дослідження; оновлення тех-

нологій обробки інформації; технічних умов функціонування інформаційної си-

стеми.  

 

Дмитро ШУШПАНОВ 

Тернопільський державний економічний університет 

 

ПРО ДЕЯКІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ „СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ” ДЛЯ 

УКРАЇНІ 

Як відомо, засновником теорій “середнього класу” вважається М. Вебер. З 

тих пір не вщухають суперечки про поняття “середнього класу” і критеріїв його 

визначення.   

На нашу думку, є дві площини неузгодженості в даному питанні. По-

перше, різні підходи до визначення “середнього класу” в економістів та соціо-

логів. З економічної точки зору середній клас виділяють на основі різниці в рі-

внях доходів населення. Соціологи поділяються на дві групи. Одні називають 

“середнім класом” людей з відносно високим рівнем освіти і посадовим поло-

женням. Інші висувають на перший план критерій самовідчуття, або так звану 

соціальну самоідентифікацію.  

По-друге, у поняття “середнього класу” в різних країнах вкладається різна 

суть, що пов'язано передусім історичним чинником. 

Загалом на Заході поняття “середнього класу” використовується стосовно 

населення, яке знаходиться між низом та верхівкою суспільної ієрархії, яке має 

певний ступінь економічної незалежності, але не має багато суспільного впливу 

або вагомості у своєму суспільстві. Крім фінансового критерію за кордоном для 

виділення “середнього класу” може застосовуватись вид поведінки або істори-

чний чинник.  



 

Наприклад, у Сполучених Штатах, дрібного бізнесмена, який володіє вла-

сною домівкою, але доглядає за нею самостійно, описують як "середній клас". 

Він контрастує з особами нижчого класу, які залежать від милості працедавця і 

землевласника, а також з особами, що належать до вищого класу та можуть жи-

ти від інвестицій. Бюро Перепису населення США не має офіційного визначен-

ня "середнього класу", але одержує окремі дані, пов'язані з розподілом доходу і 

неоднаковості прибутку. Традиційно Бюро Перепису населення використовує 

два показники визначення неоднаковості прибутку: частку сукупного доходу 

(або інші види прибутку), який отримують сім'ї та індексом Джині (або індекс 

концентрації прибутку). Отже в США основний критерій, що визначає суспіль-

ну ієрархію – фінанси.  

На відміну від США у Сполученому Королівстві, стара консервативна  

школа та акцент, а не фінансовий статус, значною мірою ще й досі визначають 

особливості “середнього класу”.  

В Україні за радянських часів за очевидними причинами термін “середній 

клас” критикувався і відкидався. Замість нього з'явився термін «середні проша-

рки», що визначався в дусі класового підходу. І лише під час незалежності ви-

раз “середні класи” ввійшов як у суспільну свідомість, так й в науковий обіг. 

Однак він як і раніше не має чіткого визначення і методології вивчення. 

Наприклад, границі і склад цього шару істотно коливаються – різні дослід-

ники оцінюють їх від 10% до 60% населення. І проблема зовсім не в тім, що во-

ни використовують різні емпіричні бази, а в тім, що дослідники вкладають різ-

ний зміст у термін “середній клас” і користуються при цьому різними визна-

ченнями.  

Підсумовуючи думки як економістів, так і соціологів можна зробити такі  

1. Середні класи в Україні існували і будуть існувати. Змінюються тільки їхні 

розміри, характер і склад. 2. У “середнього класу” не може бути чітко визначе-

них меж. 3. Не можна зводити проблему “середніх класів” винятково до визна-

чення їх розмірів. Більш істотним є питання їх складу і властивих їм формам 



 

активності. 4. В основу дослідження “середнього класу” повинні бути покладе-

ні матеріальні, нематеріальні і  соціальні критерії. 

Зупинимо свою увагу на першому з них. Для визначення “середнього кла-

су” за матеріальним критерієм зазвичай використовують такі показники: пото-

чні грошові доходи; накопичені заощадження; накопичене рухоме майно; наяв-

ність   сільськогосподарських   тварин; наявне в розпорядженні домогосподарс-

тва накопичене нерухоме майно; наявні в розпорядженні домогосподарства зе-

мельні паї, пасовищні та сіножатні угіддя. 

В основі такого підходу лежать дві причини. По-перше, матеріально-

майнове положення домогосподарства в будь-яких економічних умовах визна-

чається не тільки поточними доходами, але і всім комплексом матеріальних ак-

тивів. По-друге, українській економічній статистиці добре відомий факт прихо-

вання респондентами реальної величини доходів. У зв’язку з цим використання 

широкого набору матеріально-майнових індикаторів знижує ймовірність поми-

лки при заниженні поточних доходів домогосподарства. 

Наприклад, грошові доходи в українському селі надто низькі. Поширеною 

є думка, що «на селі взагалі живих грошей немає». У цьому контексті вимір се-

редніх класів за доходами скоріше за все показав би, що таких в українському 

селі немає. Однак, це не зовсім так. Інша справа, що матеріальні активи сільсь-

ких домогосподарств істотно відрізняються від тих матеріальних благ, що є в 

розпорядженні міського населення. 

У цьому контексті одним з матеріальних критеріїв віднесення населення до 

певного класу, на нашу думку, має статі наявність у родини трудового емігран-

та. Адже власне такі іноземні „інвестиції” є складовою часткою доходів значної 

кількості населення, особливо в сільській місцевості. 

Теоретичні та практичні дослідження “середнього класу” в Україні на су-

часному етапі є в край важливі з огляду на євроінтеграцію, адже наявність по-

тужного середнього класу говорить, як про соціально-економічний рівень роз-

витку країни, так й про демократизацію суспільства. 
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ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

  Виділяють багато причин здійснення міграційних переміщень: економіч-

ні, соціальні, культурні, політичні, етнічні, релігійні, демографічні (наприклад, 

возз’єднання родин), расові тощо. Про те, що міграційні процеси є “специфічні 

за своїм характером, а задіяне у них населення переслідує зовсім різні цілі” ще 

у 70-х роках зазначав Л.Л. Рибаковський [1]. Провідне місце за обсягами мігра-

нтів належить економічним причинам. 

Аналізуючи проблеми трудової міграції, типології міграцій та видів мігра-

ційної поведінки індивіда О.В. Позняк виділяє такі типи переміщень [2]:  

1. Міграція як втеча від абсолютно нестерпних умов життя, без особливих 

роздумів про перспективи проживання на новому місці або насильницьке висе-

лення окремих осіб чи груп людей. До цього типу він відносить процес репатрі-

ації – повернення репресованих та депортованих народів, імміграція біженців 

до попереднього місця проживання. Рушійною силою тут є тяга до батьківщини 

(близько 5 % міграційних переміщень). Логічно, що в даному випадку економі-

чні мотиви відіграють другорядну роль.  

2. Міграція, мета якої реалізація благородних намірів. При цьому мігрант 

свідомо йде на погіршення умов проживання, розуміючи, що навіть у найближ-

чому майбутньому не відбудеться покращання життєвого рівня. Переважно, це 

переміщення релігійних проповідників та місіонерів (до 1 %). 



 

3. Міграція з метою задовольнити свої життєві потреби. Вирішальний 

вплив на здійснення таких переміщень справляє різниця між фактичним та спо-

діваним рівнем життя. Як правило, з поміж усіх аргументів пріоритетними є 

економічні фактори, оскільки основна маса переміщень (майже 100 %) здійс-

нюється задля поліпшення свого матеріального стану.  

Для Тернопільщини найбільш характерним є саме цей тип міграції. Одни-

ми з найважливіших причин високого рівня трудової міграції є висока пропози-

ція робочої сили та низький рівень життя в області. Це негативно позначається 

на розвитку регіонального ринку праці.  

Нажаль, наявність роботи в Україні не виступає гарантом матеріальної за-

безпеченості – майже 79% бідних становлять сім’ї, у якій хоча б один із членів 

працює і понад 70% працюючого населення отримує заробітну плату меншу за 

прожитковий мінімум. Оскільки, в області в липні 2005 року середня заробітна 

плата становила 547,74 грн, тому, в більшості випадків, міграція з метою заро-

бітку – трудова міграція, стала єдиним засобом виживання для значної кількості 

населення. За перше півріччя 2005 року за даними Державного комітету статис-

тики в розрахунку на 1000 осіб кількість прибулих в Тернопільську область 

склала 149 осіб, вибулих – 233, а отже міграційне сальдо є від’ємним і стано-

вить -84 особи [3].  

 Працюючи за кордоном, наші співвітчизники отримують заробітну плату 

значно нижчу ніж ту, яку платять роботодавці працівникам – громадянам своєї 

держави. Однак, навіть такий заробіток дає змогу нашим легальним і нелегаль-

ним мігрантам утримувати себе і свої родини: багато сімей стали спроможними 

підтримувати належний, а в деяких випадках високий, життєвий рівень за раху-

нок доходів емігрантів-родичів, які легально чи нелегально, тимчасово чи неви-

значений час працевлаштувались у країнах з розвинутою економікою – позити-

вний вплив на становище сімей мігрантів відбувається шляхом прямого вли-

вання грошової маси, матеріальних цінностей у сукупний прибуток членів сі-

мей (одяг, предмети домашнього вжитку, побутова техніка, оплата навчання чи 

лікування тощо), які залишились в Україні. 



 

Як показують результати соціологічних досліджень, мігранти мають висо-

кий рівень адаптованості до трансформаційних процесів. Ті, хто працював у 

цивілізованому середовищі, як правило, орієнтуються на власні сили і ресурси, 

засвоїли і сповідують цінності, що їх поділяють за кордоном представники се-

реднього класу. За кордоном вони швидше бідні ніж забезпечені, але в Україні 

їхні заробітки дають підставу відносити мігрантів до "нових середніх". Ця гру-

па населення має високий рівень потенціалу соціальної самоорганізації і націо-

нальної мобілізації. Тому при посиленні темпів декриміналізації в економіці 

України мігранти могли б на основі засвоєної підприємницької свідомості від-

кривати власну справу формувати таку стратегію свого майбутнього в якій од-

ним з пріоритетів є сім’я і діти [3].  

Дана ситуація потребує нових розробок і запровадження системи дієвих 

практичних заходів, орієнтованих на формування обґрунтованої регіональної 

політики зайнятості, включаючи міграційну, з метою запобігання руйнівним 

тенденціям у перебігу ринкових процесів. Суспільство, щоб не втратити най-

більш продуктивний прошарок своїх членів, повинне формувати механізми ре-

алізації таких економічних стратегій, які мотивували б мігрантів на повергнен-

ня на Батьківщину і, на основі зароблених коштів, на відкриття власних підпри-

ємницьких структур. Основний шлях, на нашу думку, – це створення нових ро-

бочих міць, шляхом покрашення інвестиційного клімату; реальний розвиток 

самозайнятості, пом’якшення податкового тиску на новостворені підприємства. 
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АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В 

УКРАЇНІ 

У процесі політичної реформи в Україні особливої актуальності набувають 

дослідження умов і тенденцій розвитку державності, і особливо теоретичної 

концепції демократичної, соціальної правової державності. Особливий інтерес 

у науковців у цій концепції становить така її складова, як соціальна держава. В 

сучасній економічній теорії і практичній діяльності набирає силу нове поняття 

«соціальна економіка» та пов'язане з ним «соціальне підприємництво». Останнє 

більшій мірі набуло практичного розвитку в країнах розвинутої ринкової еко-

номіки.  

Реалізація активної державної соціальної політики в напрямку створення 

умов для динамічного та збалансованого розвитку депресивних територій обу-

мовлює необхідність вироблення  дієвого механізму функціонування соціаль-

них підприємств та їх підтримки з боку влади. В умовах демократичних пере-

творень посилюються вимоги громадськості до органів влади. Сьогодні все час-

тіше на перше місце виходить не тільки прибуток сам по собі, а й досягнення 

від нього соціального ефекту серед населення. 

Дослідження соціальної відповідальності підприємств, в рамках проекту 

“ТОП-100” показало, що для більшості з них така відповідальність є складовою 

частиною ведення свого бізнесу, яка впливає не тільки на імідж підприємства, а 

й на його конкурентоспроможність. Керівники, які управляють розвитком соці-

альної відповідальності на підприємстві, добиваються значно більших резуль-

татів ніж ті, хто перекладає рішення цієї проблеми на плечі держави або інших 

структур. 

Трансформаційні процеси в Україні пов’язані не лише з переходом до но-

вих виробничих відносин, але й з інтеграцією у загальносвітові процеси розвит-

ку та подолання кризи у соціально-економічному житті суспільства.  



 

Причини даної кризи є негативні тенденції у демографічних процесах, ни-

зький рівень заробітної плати та соціальних виплат, збільшення безробіття,  

зниження трудової активності населення та інше.  

З 1993 року в країні значно скорочується чисельність населення. На сього-

дні вона складає 47 млн. осіб (1993 – 52 млн.). Це обумовлено, насамперед при-

родним скороченням населення. Основна причина природного скорочення на-

селення України – зниження протягом тривалого часу рівня народжуваності. 

Шлюб, сім’я і збільшення народжуваності значною мірою пов’язані із соціаль-

но-економічними умовами життя. Збереження і зміцнення сім’ї є важливою 

умовою подолання демографічної кризи.   

На 1.04.2005 року в Україні зареєстровано 1013,4 тис. безробітних. Соціа-

льна допомога держави у структурі доходів населення складає – 38,5%, а заро-

бітна плата – 42,3%. Виходячи з цих показників соціальна економіка та соціа-

льні підприємства є необхідною частиною побудови майбутньої міцної держа-

ви. 

Соціальна економіка – це нові робочі місця, підвищення заробітної плати, 

подолання бідності. Інколи бізнес допомагає державі вирішувати соціальні 

проблеми Наприклад, підтримуючи об’єкти соціальної сфери. Значна частина 

цих об’єктів, які дісталися великим підприємствам під час приватизації,  були 

для них непрофільними активами, які в основному з часом перейшли у ведення 

місцевих влад. Але бюджетних коштів на  утримання цих об’єктів занадто ма-

ло, і бізнес витрачає на них не менше, ніж місцеві органи влади. 

Соціальна відповідальність не дозволила бізнесу у процесі реструктуриза-

ції, коли це було необхідно, закривати нерентабельні виробництва та зменшу-

вати робочі місця: багато підприємств почали утримувати зайвий персонал для 

того, щоб уникнути соціальних конфліктів. Час пройшов – і тепер перед бізне-

сом стоїть нова задача – зменшувати неефективні робочі місця та вводити екві-

валентну кількість нових, думати над вирішенням проблеми збільшення робо-

чих місць у місті, області, регіоні та країні.  



 

Бізнес, влада та суспільство вже не є ізольованими один від одного елеме-

нтами. Промисловці та підприємці заінтересовані у соціальній стабільності, від 

якої залежить успіх виробництва. Український бізнес сьогодні вже готов до вза-

ємодії з державою. Держава декларувала створення п’яти мільйонів робочих 

місць, але головним джерелом інвестицій для їх створення будуть залишатися 

власні кошти підприємств.  

Таким чином, державна соціально-економічна політика повинна включати 

створення привабливого інвестиційного режиму, пільги для соціальних підпри-

ємств та підприємств, які створюють нові робочі місця, зменшення податкового 

тиску, створення однакових для усіх можливостей доступу до фінансових, кре-

дитних та матеріальних ресурсів. 

Усі вище перелічені проблеми нашої держави за допомогою створення со-

ціальних підприємств та їх підтримки з боку влади за певний час можна подо-

лати. І влада не повинна забувати про те, що в країні існують багато депресив-

них територій де також мешкають люди, яким потрібна робота і кошти для іс-

нування. 

 

Лариса ЮЩИШИНА  

Луцький державний технічний університет 

 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА” ТА ЇХ МІСЦЕ В 

УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

В основі будь-якого економічного рішення лежить відповідь на питання: 

як співвідноситься те, що ми витрачаємо(наші витрати), і те, що внаслідок здій-

снення витрат ми отримуємо(наш прибуток). Оскільки процес виробництва і 

реалізації продукції завжди пов’язаний з використанням факторів виробництва, 

то витрати, які мають місце в процесі фактичного використання цих факторів 

виділяються в окрему категорію – “витрати виробництва”. 

Існують об’єктивні причини, які зумовлюють формування витрат вироб-

ництва як самостійної категорії. При цьому поняття витрат не є однозначним. 



 

Фандель Гунтер формує поняття витрат, як таких, що утворюють вар-

тість(вартісні витрати). На його думку, до вартісних належать витрати в грошо-

вій формі на матеріальні блага та послуги за певний розрахунковий період, по-

трібні для підготовки й здійснення  виробничого процесу, а також реалізації йо-

го результатів. До них відносяться й інші грошові видатки, наприклад податки, 

що стосуються виробничої діяльності підприємства. Згідно з цим  визначенням, 

витрати складаються з поглинутої в певному виробничому періоді вартості ор-

ганізаційних, основних і додаткових факторів, необхідних для виробництва 

благ і їх продажу на ринку.  

Поняття витрат як таких, що утворюють вартість і не пов’язані з потоками 

платежів за ресурси, сформульовано німецьким вченим Шмалєнбахом. Таке ро-

зуміння витрат орієнтоване на оцінку витрат благ з точки зору управлінських 

рішень, що приймаються  на підприємстві. Вартісна оцінка благ дає змогу ана-

лізувати альтернативні можливості їх використання і вибирати найкращі з них. 

Тому вона ґрунтується на концепції граничної корисності. Відповідно до цього, 

для оцінки граничної корисності затрат благ закупівельні ціни факторів вироб-

ництва диференціюються на підприємстві згідно з рівнем їх дефіцитності. І то-

му, вартісні витрати на певний фактор виробництва можуть істотно відрізняти-

ся в залежності від рішення, яке приймається, і звичайно вони не однакові на 

різних підприємствах. 

У вітчизняній економічній літературі більшість авторів (Бойчик І.М., Бон-

дар Н.М., Крайник О.П, Клепикова З.В, Цал-Цалко Ю.С.) характеризують і ви-

значають витрати виробництва, як грошову форму витрат на засоби виробницт-

ва, оплату праці і соціальні заходи, конкретним вираженням яких є собівартість 

продукції.  

Національні економічні стандарти (П(С)БО 16 “Витрати) визначають ви-

трати підприємства як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів, 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподі-

лу власниками). 



 

Економісти, розглядають витрати виробництва інакше, ніж бухгалтера. Бу-

хгалтерські витрати включають фактичні видатки та амортизаційні нарахування 

на основі затверджених норм амортизації. Економісти цікавляться тим, якими 

будуть витрати в майбутньому, для того щоб мати можливість перегрупувати 

свої ресурси з метою зменшення витрат та збільшення прибутків. Вони повинні 

визначати вартості втрачених альтернатив, тобто відмови від можливості більш 

ефективно використати виробничі ресурси підприємства. Хоча втрачені альтер-

нативи часто приховані, їх завжди слід брати до уваги приймаючи економічне 

рішення. Для безповоротних витрат справджується протилежне твердження – 

вони звичайно фактичні, проте, приймаючи економічне рішення їх треба зав-

жди ігнорувати. Безповоротні витрати – це ті витрати, які вже зроблені і які не-

можливо повернути назад. Оскільки їх неможливо повернути, то вони не пови-

нні чинити жодного впливу на процес прийняття підприємством рішень. 

На нашу думку розглянуті вище підходи неповністю відображають сут-

ність поняття “витрати виробництва”. Виходимо з того, що витрати як взагалі, 

так і витрати виробництва слід розглядати з тієї позиції, що вони є складною 

економічною категорією, яка поєднує в собі і процес формування необхідного 

обсягу матеріальних і трудових ресурсів на підприємстві і процес їхнього вико-

ристання. Тобто моментом утворення витрат виробництва є початок процесу 

формування економічних ресурсів і уже після відповідного нагромадження по-

чинається процес їхнього використання. Здійснюється трансформація одного 

виду витрат в інший. Витрати виробництва, як складна економічна категорія, 

мають свою послідовність і одночасність перебування у різних формах. 

На основі проведеного аналізу наукових доробків за темою дослідження та 

власного бачення пропонуємо трактувати поняття ”витрати виробництва”, як 

вартісне вираження величини матеріальних і трудових ресурсів підприємства у 

формах застосовування і споживання, необхідних для здійснення його вироб-

ничо-господарської діяльності та досягнення поставлених цілей. Таке розумін-

ня витрат дасть можливість підприємствам ефективніше співставляти витрати і 

доходи. 



 

 Тетяна ЯКИМА  

                            Ужгородський національний університет 

 

ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА РОЛЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА НЕЇ ОКРЕМИХ 

ФАКТОРІВ 

Необхідність досягнення фінансової стабілізації в Україні ставить нові за-

вдання перед фінансовими менеджерами в області вибору показників ефектив-

ності управління та  діяльності підприємств. 

  В системі управління підприємствами оцінка ефективності операційної 

діяльності являє собою один з найважливіших і відповідальних етапів. Від того 

наскільки об’єктивно і всебічно проведена ця оцінка, залежить подальший роз-

виток діяльності підприємства у довгостроковій перспективі. 

  Можна погодитись з автором, що для оцінки ефективності операційної 

діяльності можна використовувати два головних коефіцієнта : рентабельність 

реалізації і оборотність активів. На думку автора статті, саме на ці два чинники 

повинні звертати увагу керівники і фінансові менеджери, якщо вони прагнуть 

покращити стан справ на своїх підприємствах. 

 Але як показала практика, впливати на ці показнику напряму важке за-

вдання, оскільки кожний з коефіцієнтів залежить від сукупності   всіх показни-

ків отриманих на різних ділянках складного процесу.  На нашу думку, необхід-

на методика, яка б дозволяла всі ці проміжні показники вивести  також як кое-

фіцієнти. Тому менеджерам потрібно виробити систему, що дала б змогу ви-

значити та обчислювати ці показники для того,  щоб: по-перше, націлитися на 

такі параметри кожного окремого коефіцієнту, без досягнення яких неможливо 

отримати бажаного результату загальної ефективності; по-друге, доручити до-

сягнення  цих параметрів  конкретним працівникам. 

 Вважаємо, що ця система повинна враховувати всі головні статті балансу 

та звіту про фінансові результати, так як кожна стаття визначає ефективність 

операційної діяльності і тому вимагає відповідного управлінського рішення. 



 

Система повинна передбачати широке застосування методів стратегічного ана-

лізу, які б дозволили, як відмічається в, більш глибоко вивчити вплив  факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища на результативність діяльності підпри-

ємства з метою виявлення особливостей і можливих напрямів її розвитку у пер-

спективному періоді. 

 Так як коефіцієнти рентабельності характеризують спроможність підпри-

ємства генерувати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльнос-

ті і визначають загальну рентабельність активів і вкладеного капіталу, автор 

статті вважає за доцільне на підприємствах харчової промисловості  як один з 

інструментів, використовувати інтегральний фінансовий аналіз за моделлю 

Дюпона. Дюпонівська система більш використовується в інвестиційному мене-

джменті для оцінки  інвестиційної привабливості діючих компаній. Нами такий  

аналіз проведений на прикладі підприємств харчової промисловості Закарпат-

ської області. Аналіз фінансового стану підприємств харчової промисловості 

був проведений на основі всебічного аналізу їх маркетингової, виробничої і фі-

нансової діяльності, дослідженні основних факторів, що визначають існуючу 

рентабельність у динаміці за ряд років.   

  Результати аналізу показали, що показник віддачі від капіталу підприємс-

тва є низькими, але характеризуються значними темпами розвитку. Стрімка по-

зитивна динаміка фінансових результатів підприємств в першу чергу є резуль-

татом підвищення рентабельності реалізації продукції, що вказує на перспекти-

вність подальшої діяльності  підприємств харчової промисловості. Результати 

аналізу фінансових результатові в динаміці можуть слугувати обґрунтованою 

базою для прогнозування фінансової звітності на майбутній період, що, в свою 

чергу, підвищить і ефективність менеджменту на підприємстві. 

  

Руслана ЯНЧУК 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ                 

 

КЕРІВНИЙ ПЕРСОНАЛ І СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ 



 

В умовах глобалізації економічних процесів зазнають змін підходи, функ-

ції та методи управління сучасним підприємством. Управління є найважливі-

шим ресурсом підприємства, де закладені здатність і вміння виробляти мету ді-

яльності, координувати процес виконання завдань і функцій, впливати на лю-

дей з різним  рівнем освіти, досвідом, кваліфікацією і інтересами, навчати пер-

сонал і досягати бажаних результатів. Виникає необхідність розв’язання про-

блем формування ефективного механізму управління персоналом. 

Удосконалення управління персоналом – важлива складова функціонуван-

ня підприємств, що обумовлює необхідність широкої програми заходів з удо-

сконалення методів, організації і техніки управління, розвитку системи підго-

товки і перепідготовки управлінських кадрів.  

Зростання значення удосконалення управління персоналом зумовлено ря-

дом чинників, а саме: переходу підприємств і організацій на нову систему гос-

подарювання; удосконалення управління – це, власно кажучи, питання про те, 

як найкраще організувати діяльність по прискоренню економічного і соціально-

го розвитку, забезпечення найбільш повного використання наявних можливос-

тей. 

Багато поточних  проблем вже не можуть бути ефективно вирішені за до-

помогою традиційного управління. Їхнє розв'язання залежить  від якісно нового 

підходу до системи управління. Управління розвитком персоналу підприємства, 

в нових умовах господарювання, можна розглядати як комплекс цілеспрямова-

них заходів щодо неперервного, випереджуючого і гармонійного удосконален-

ня трудового потенціалу з метою виробництва конкурентоспроможної продук-

ції і створення умов для узгодження очікувань підприємства і працівників, і на 

основі цього підвищення якості їх життя.  

У системі ефективного управління важливе місце відводиться керівному 

персоналу підприємства. Важливим напрямком вирішення проблем управління 

є підвищення рівня кваліфікації, компетентності управлінського персоналу, їх 

професійної підготовки. Без зростання професійних знань неможливе підви-

щення рівня активності управлінця. 



 

В сучасних умовах вимоги до рівня кваліфікації управлінця підвищуються. 

В умовах нестабільності і більш жорсткої конкуренції необхідні принципові 

зміни в системі підготовки і підвищення кваліфікації менеджерів всіх рівнів 

управління. Реорганізація структур і скорочення їх розмірів за останні роки 

примушують управлінців вищого рівня збільшити інтенсивність роботи. Недо-

статній рівень підготовки менеджерів в значній мірі визначає відставання в 

економіці.  

В умовах глобалізації зазнає істотних змін і роль керівників більш низької 

ланки. Від них чекають не лише локалізації технічних проблем і пошук варіан-

тів їх рішень, а й оперативного вирішення питань управління персоналом і, в 

першу чергу, налагодження взаєморозуміння і високої мотивації працівників. 

Тому керівник будь-якого рівня повинен мати не тільки професійні знання, 

вміння, навички, а й підготовку в області менеджменту, а саме приймати якісні 

управлінські рішення в умовах невизначеності, вміти організувати себе та коле-

ктив на досягнення цілей підприємства. 

Досягнення високого економічного зростання не можливе без наполегли-

вої праці менеджера. Сучасний менеджмент повинен побудувати нову культуру 

праці, нову культуру організації і управління. Він передбачає і нове ставлення 

до працівника, перш за все, як до спеціаліста, носія конкретної кваліфікації, 

конкретних професіональних знань та трудових навичок. На жаль, в практиці 

управління персоналом переважає спрощене відношення до людини як до од-

ного із видів ресурсів. Працівник розглядається як інертний інструмент, який 

чекає наказів і жорсткого контролю. Вся увага концентрується на самій роботі. 

Індивідуальні відмінності між людьми повністю ігноруються. При такій управ-

лінській системі подальше підвищення продуктивності праці неможливе.  

Одним із вищих досягнень нового підходу до управління персоналом явля-

ється ідея самоуправління. Працівник може сам встановлювати для себе задачі, 

находити шляхи їх вирішення і сам контролювати себе.  Керуючись своєю мо-

тивацією, без примусу, він досягне більших результатів, але  це можливо лише 

тоді, якщо задоволені первинні потреби працівника, створена висока культура 



 

виробництва, необхідні умови для такого самоуправління під керівництвом 

професійних управлінців. 

ХХІ століття потребує не просто спеціалістів – виконавців, а ініціативних, 

самостійно мислячих керівників, які вміють приймати оптимальні рішення, 

спираючись на наукові досягнення, досвід, знання. Професіоналізм, робота за 

чіткими універсальними правилами, ясне розуміння меж своєї компетенції і 

можливостей, допоможе моральному і економічному оздоровленню суспільст-

ва. Нові підвищені вимоги, що висуваються до сучасного управління персона-

лом доводять доцільність професіоналізації управління, вдосконалення функці-

ональної взаємодії управлінського персоналу, підвищення якості реалізації фу-

нкцій керування, підготовки професійних менеджерів, модернізації чинної сис-

теми перепідготовки управлінських кадрів і підвищення їх кваліфікації, з метою 

забезпечення максимальної реалізації потенціалу керівників для удосконалення 

їх управлінської діяльності. 

Від наявності дієздатної управлінської еліти, як на державному так і місце-

вому рівні, залежить вирішення підвищення ефективності управління персона-

лом та організацією в цілому.  

 

Monika GRABOWSKA 
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WYZWANIA ŚRODOWISKOWE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PO 

WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 

Warunkiem pełnego członkostwa jakiegokolwiek państwa w Unii Europejskiej 

jest dostosowanie przepisów prawnych do obowiązującego prawa wspólnotowego. 

Polska musiała dokonać transpozycji do swojej legislacji tych wymagań unijnych, 

które w naszym prawie nie były ujęte lub były w inny sposób rozwiązane. Kolejnym 

niezbędnym krokiem jest praktyczne wdrożenie tych wymagań.  

W dziedzinie prawa ochrony środowiska spełnienie tego warunku jest jednym z 

trudniejszych zadań, gdyż przepisy prawne Unii w obszarze „Środowisko" liczą 



 

około 300 aktów prawnych obejmujących dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i 

zalecenia. Oznacza to wprowadzenie nowych procedur, budowę lub też 

przekształcanie istniejących instytucji, tak aby mogły one spełniać zadania 

postawione przez przepisy unijne oraz realizację wielu inwestycji, które mają 

zapewnić uniknięcie bądź minimalizację powodowanego przez działalność 

gospodarczą negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Obszar 

„Środowisko” okazał się jednym z najtrudniejszych w całym procesie 

negocjacyjnym, zarówno pod względem zakresu dostosowania ustawodawstwa 

polskiego do dorobku prawnego UE, jak i możliwości wdrażania norm 

ustanowionych w dyrektywach i innych aktach prawnych. Istotnym jest, że Polska na 

tle pozostałych krajów kandydujących uzyskała w trakcie negocjacji akcesyjnych 

najkorzystniejsze warunki dostosowawcze. Przedstawiciele Unii Europejskiej 

podkreślają jednak, że ustępstwa wobec Polski w tym obszarze wynikają z potencjału 

gospodarczego i ludnościowego kraju, a także ze związanej z tym skali inwestycji w 

dziedzinie ochrony środowiska. Liczne okresy przejściowe pomogą w lepszym 

rozłożeniu w czasie niezbędnych inwestycji, wprowadzających podjęte 

zobowiązania. Zadania związane z wdrażaniem prawa wspólnotowego są obecnie 

bardzo ważne i wiążą się z koniecznością poniesienia nakładów finansowych 

ocenianych na ok 40 mld euro. Polska będzie musiała również ponieść znaczne 

wydatki w związku z realizacją celów określonych w II Polityce Ekologicznej 

Państwa. Jak widać są to duże koszty, ale w przypadku wydatków związanych z 

ochroną środowiska należy także brać pod uwagę korzyści. Do których zaliczyć 

należy poprawę stanu środowiska, a co za tym idzie wzrost jakości życia polskiego 

społeczeństwa, poprawę warunków zdrowotnych, zabezpieczenia dostępu do 

spuścizny przyrodniczej i kulturalnej dla obecnego pokolenia i przyszłych generacji, 

jak również szeroko pojęte korzyści gospodarcze, gdyż przedsięwzięcia w dziedzinie 

ochrony środowiska kreują duży rynek inwestycyjny. Szacuje się, że wdrożenie 

acquis w dziedzinie ochrony środowiska będzie wymagać w okresie 20 lat stworzenia 

379 tys. nowych miejsc pracy, w tym w dużej części na obszarach o znacznym 

bezrobociu. 



 

Kierunki, priorytety i zakres polityki ekologicznej Unii Europejskiej 

przedstawiane są w tzw. Programach Działań na Rzecz Ochrony Środowiska. 

Pierwszy program przyjęto w listopadzie 1973 roku, kolejne w latach: 1978, 82, 87 i 

92. Ostatni, przyjęty w 2001 roku VI Program Działań wyznacza zadania polityki 

ekologicznej Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wskazuje on na 

najważniejsze, cztery obszary działań jakie w tym okresie powinny być 

podejmowane przez UE: powstrzymanie zmian klimatu (wdrożenie wymagań 

protokołu z Kioto), ochrona przyrody i bioróżnorodności, środowisko i zdrowie, 

zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i gospodarka odpadami. W 

dążeniu do osiągnięcia tych celów pomocne są instrumenty, które należy wdrożyć i 

stosować. Wyróżnia się cztery główne grupy tych narzędzi: instrumenty prawne, 

które będą systematycznie wprowadzane i których stosowanie powinno wymóc na 

wszystkich użytkownikach środowiska pożądany stan jego ochrony; instrumenty 

rynkowe, takie jak narzędzia ekonomiczne (opłaty, subwencje), instrumenty fiskalne 

(podatki ekologiczne i ulgi podatkowe) oraz dobrowolne porozumienia rządu z 

podmiotami gospodarczymi;. poziome instrumenty wspomagające: badania naukowe, 

edukacja ekologiczna, poprawa pozyskiwania i wykorzystania danych o środowisku, 

planowanie sektorowe i przestrzenne;. finansowe instrumenty wspomagające: 

fundusze strukturalne i fundusz spójności, instrument finansowy Wspólnoty na rzecz 

środowiska (LIFE - the Financial Instrument for the Environment), specjalne 

programy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, programy wspierania 

rozwoju odnawialnych źródeł energii i jej efektywnego wykorzystania.  

Jak wynika z powyższego zestawienia zarówno celów, jak i narzędzi, wiele 

działań będzie musiało być podjętych przez administrację publiczną, ale nie wolno 

zapominać, że najważniejszymi partnerami w ich realizacji będą podmioty 

gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa.  

Wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło w znaczący sposób na 

funkcjonowanie krajowych przedsiębiorstw. Z jednej strony pojawiły się nowe rynki 

zbytu towarów i usług oraz nowe źródła wspierające działalność gospodarczą i 

inwestycyjną, z drugiej jednak strony na przedsiębiorstwa zostało nałożone wiele 



 

obowiązków i ograniczeń, zwłaszcza w zakresie wymogów ekologicznych. Nowe 

obowiązki jakie stoją obecnie przed przedsiębiorstwami wynikają zarówno z 

realizacji przez Polskę krajowej polityki ekologicznej, jak i z transpozycji do prawa 

polskiego wymagań Unii Europejskiej.  

Ze względu na to, że Polska uzyskała kilkuletnie okresy przejściowe na 

dostosowanie się do wspólnotowych standardów ochrony środowiska, oznacza to, że 

będziemy mieć jeszcze doczynienia z wieloma zmianami w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, gospodarki odpadami czy też ograniczania emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery. A taka sytuacja wiąże się z prowadzeniem długofalowych inwestycji. 

Dlatego też korzyści związane z poprawą jakości środowiska i ewentualny wpływ 

dostosowań w tym obszarze na konkurencyjność polskiej gospodarki ujawnią się w 

pełni dopiero w długim okresie. 

Niemniej już dzisiaj można wskazać na pierwsze przykłady efektów 

przyjmowania unijnych standardów oraz wykorzystania wsparcia finansowego w tej 

dziedzinie. Choć brak jeszcze kompleksowych danych statystycznych dotyczących 

jakości środowiska, to można stwierdzić, że widoczna jest poprawa w stosunku do lat 

ubiegłych, co jest wynikiem prowadzonych inwestycji dostosowawczych. 

Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii 

Europejskiej w polskich przedsiębiorstwach jest zadaniem trudnym i kosztownym. 

Trudności wynikają nie tylko z problemów technicznych i organizacyjnych, ale także 

z ograniczonej płynności finansowej tych przedsiębiorstw. Pozyskiwanie środków 

finansowych na niezbędne inwestycje nie należy do zadań łatwych, gdyż koszty te 

szacuje się na 18,6 do 35,1 miliardów Euro. Również wprowadzenie wymagań prawa 

horyzontalnego UE przyniesie korzyści inwestorom. Objęcie obowiązkiem 

wykonywania ocen oddziaływania na środowisko (EIA-Environmental Impact 

Assessment) projektów inwestycji budzących zwykle kontrowersje i konieczność 

uwzględniania w tym procesie opinii społecznej pozwoli na rozwiązywanie tych 

konfliktów w fazie projektowania inwestycji. 

Należy jednak pamiętać, że o tym czy przeważą koszty czy też korzyści z 

wdrażania wymagań ekologicznych prawa europejskiego w największym stopniu 



 

decydujemy my sami. Jeśli przedsiębiorcy traktować będą obowiązek 

podporządkowania się przepisom ekologicznym jako barierę prowadzonej 

działalności to przeważą koszty. Jeżeli jednak poprzez wdrażanie systemów 

zarządzania ochroną środowiska i realizację niezbędnych działań dostrzegą oni 

szansę na wygranie z konkurencją, jeśli będą potrafili skutecznie pozyskiwać środki 

finansowe na realizację tych prac, to wdrożenie nowych wymagań przyniesie im 

korzyści. 

Z pewnością na realizacji tych prac skorzystają mieszkańcy naszego kraju - 

dzięki poprawie jakości ich życia, ochronie przed oddziaływaniem tych rodzajów 

zanieczyszczeń, które nie były dotąd dostatecznie kontrolowane, lepszym warunkom 

do prowadzenia działalności gospodarczej, poprawie i stabilizacji prawa, stworzeniu 

nowych miejsc pracy i oparciu gospodarki na nowoczesnych rozwiązaniach i 

technologiach. Natomiast dzięki udziałowi w instytucjach europejskich Polska będzie 

miała także wpływ na przyszłość Europy, do której wkrótce dołączą kolejne kraje. 
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ANALIZA WYKORZYSTANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO W POLSCE ŚRODKÓW FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH W PIERWSZYM ROKU CZŁONKOSTWA W UNII 

EUROPEJSKIEJ 

 Pełne członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło warunki korzystania 

przez podmioty krajowe ze środków funduszy strukturalnych. System tych funduszy 

tworzą: 

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego misją jest 

wyrównywanie różnic regionalnych w Unii Europejskiej, zmniejszenie 

międzyregionalnych dysproporcji oraz promocja stabilnego i zrównoważonego 

rozwoju. Wspiera on inwestycje infrastrukturalne i tworzące stałe miejsca pracy oraz 

pobudzanie rozwoju lokalnego i miejskiego. Jednocześnie pozwala włączyć do 



 

obszarów działań środowisko produkcji, środowisko przyrodnicze, badania i rozwój 

technologii czy równouprawnienie w zatrudnieniu. 

2. Europejski Fundusz Społeczny, którego misją jest udzielanie dotacji na 

szkolenie i dokształcanie pracowników oraz redukcja bezrobocia. Realizuje on cele 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Wspiera pomoc dla ludności, edukację i 

kształcenie w oparciu o prognozy potrzeb zatrudnienia oraz pomoc psychologiczną i 

pedagogiczną dla osób uzależnionych. 

3. Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych, 

którego misją jest wspieranie modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych. 

Celem jest poprawa struktury gospodarstw rolnych, rozwój lasów oraz utrzymanie i 

wspieranie nisko nakładowych systemów rolnych na obszarach wiejskich. 

4. Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa, którego misją jest osiągnięcie 

równowagi między zasobami i ich wykorzystaniem, poprawa zaopatrzenia i wzrost 

wartości produktów i rybołówstwa. Fundusz ten wspiera odnowienie floty i 

modernizację jednostek połowowych, promowanie i poszukiwanie nowych 

produktów rybołówstwa oraz kultury wodnej w społeczeństwie. 

 Analiza zakresu wykorzystania środków funduszy strukturalnych w Polsce nie 

jest łatwa z kilku powodów: 

1. Brak jednolitego systemu ewidencji środków funduszy strukturalnych, który 

obejmowałby złożone wnioski, podpisane umowy oraz zrealizowane projekty. Pewną 

ewidencją dysponuje Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty w 

Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. 

2. Środki unijne dopływają różnymi kanałami, co dodatkowo utrudnia śledzenie 

zjawiska. 

3. Beneficjanci nie potrafią w niektórych przypadkach rozróżnić źródła 

pochodzenia środków unijnych, które współfinansują ich przedsięwzięcia. Mamy w 

ostatnich latach środki pomocowe, przedakcesyjne, z funduszy strukturalnych czy 

funduszu spójności (kohezji). 

W artykule przeprowadzona zostanie charakterystyka projektów, dla których 

podpisano umowy o dofinansowanie w ramach następujących programów 



 

operacyjnych: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 

Sektorowy program Operacyjny (SPO) Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 

SPO Rozwój zasobów ludzkich, SPO Transport, SPO Rybołówstwo i przetwórstwo 

ryb, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich, a także inicjatywy wspólnotowej Equal. Z uwagi na brak 

możliwości dokonania pogłębionych analiz (np. przestrzennych) zdecydowano o 

całkowitym pominięciu pomocy technicznej – zarówno jako oddzielnego programu 

operacyjnego PO Pomoc techniczna, jak i pomocy technicznej znajdującej się 

oddzielnie w każdym z programów operacyjnych. 

W ramach wsparcia ze strony Unii Europejskiej przeznaczono dla Polski w 

latach 2004-2006 niecałe 8,3 miliarda euro (około 33,6 miliarda złotych). Proces 

gromadzenia wniosków został uruchomiony w pierwszej połowie 2004 roku i szybko, 

po kilku miesiącach, okazało się, że zapotrzebowanie potencjalnych beneficjantów 

(jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, 

podmioty edukacyjne, jednostki naukowo-badawcze) na takie środki przekroczy 

wartość oferowanej pomocy. Zgodnie z ankietami przesyłanymi przez instytucje 

zarządzające programami operacyjnymi oraz inicjatywami wspólnotowymi, 

stanowiącymi podstawą do przygotowania informacji miesięcznej przez instytucją 

zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty, do końca lipca 2005 r. w ramach 

realizacji siedmiu programów operacyjnych oraz inicjatyw wspólnotowych Equal 

oraz Interreg IIIA złożono wnioski o dofinansowanie projektów o wartości wsparcia 

ze środków wspólnotowych przekraczającej 44 385 425 544 zł, co stanowi ponad 

543% alokacji środków wspólnotowych na 2004 r. i 127% alokacji wspomnianych 

środków na cały okres programowania 2004-2006. 

Pełne członkostwo Polski w Unii Europejskiej rozszerzyło możliwości 

korzystania przez krajowe podmioty ze środków funduszy strukturalnych. 

Beneficjantami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, 

zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, organizacje pozarządowe 

(NGO’s), podmioty edukacyjne i jednostki naukowo-badawcze. 



 

Unia Europejska stworzyła cztery fundusze strukturalne, w ramach których 

generowane są środki na realizację różnorodnych przedsięwzięć. Szczególnie duży 

odsetek tych środków dotyczy przedsięwzięć infrastrukturalnych, co jest istotne dla 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Zainteresowanie środkami funduszy strukturalnych od 1 maja 2004 roku 

znacznie przewyższa dostępne zasoby finansowe. Szczególną rolę odgrywają środki z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

W pierwszym roku członkostwa zaobserwowano także duże zróżnicowanie 

przestrzenne w zakresie liczby podpisanych umów i realizowanych projektów. 

Spotykamy zatem regiony aktywne i pasywne. W tym zakresie można osiągnąć 

pożądaną poprawę. Duże zróżnicowanie dotyczy również wartości realizowanych 

projektów, co jest oczywiste ze względu na zróżnicowany charakter projektów, jak i 

wskaźnika średniej wartości projektów. 

Ogólna ocena wykorzystania środków funduszy strukturalnych przez polskie 

jednostki samorządu terytorialnego jest wysoka. Jednostki samorządu terytorialnego 

są zainteresowane środkami unijnymi i podejmują działania aby je pozyskiwać. 

Coraz większe są również umiejętności w tym zakresie, chociaż w wielu przypadkach 

nie ustrzeżono się wielu błędów. Najważniejszym elementem jest to, że możliwość 

pozyskania środków unijnych motywuje wiele samorządów terytorialnych do 

aktywności. 
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